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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 1832.

Steingrimur Jonsson, ang. Bjarnanes Præstekalds }°* Januar-

Inventarium. Khavn den 10. Januar 1832. —
Canc. 1. Departem. Brevbog 1832, Nr. 60.

I en li] Cancelliet indkommen, med Deres Hoiærv.«

Erklæring af 3. Februar f. A. forsynet, Ansogning har

forhenværende Præst til Bjarnenæs inden Sonder-Amtet

paa Island, Magnus Olafsen, anholdt om Fritagelse for

at tilsvare tvende bemeldte Kald tilhorende Inventarii-

Heste, eller deres Værdie.

I denne Anledning skulde Cancelliet, efter des-

angaaende at have brevvexlet med det kongel. Rente-

kammer, tjenstl. anmode D. Hbiærv. om, behagel. at

ville lilkjendegive Supplikanten, at det Ansbgte ikke

kan bevilges, med Tilfbiende, at det kgl. Rentekammer

har yttret, at samme, med Hensyn til de oplyste Om-

stændigheder, samt Supplikantens hbie Alder og træn-

gende Forfatning, er villigt til, paa nærmere Ansogning,

at tilstaae ham en passende Understbltelse af Islands

Jordebogskasse. — Det kongel. Danske Cancellie den

40. Januar 4832 1
.

>) s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Underret-

ning gives om det til Biskoppen afgaaede Svar. Cancell

1. Depart. Brevb. sst.

X. B. 1



2 Plak. ang. Skindode

1832. Plakat ang. Foranstaltninger til at hindre
isjJa^uar.

Skindodes Begravelse. Khavn den 13. Januar

1832. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 5.

Mai 1832 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s. A.,

men ikke fra Regjeringens Side udvidet til at være gjeldende

i Island. — Canc. 2. Depart. Registr. XXXIII, 4— 6 (1832,

Nr. 9); Rubr. sst. 14, Nr. 31 og 32. Original- Aftryk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1832, S. 57-64 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1832, S. 3—

7

; Schou XX, 368—372.

Plakat for Kjbbstederne udenfor Kjbbenhavn, samt

for Landet i Danmark, angaaende Foranstaltninger til

at hindre det mulige Tilfælde af Skindodes Begravelse,

m. m.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. : Ligesom Vi alle-

rede, med Hensyn til Vor kgl. Residentsstad Kjbben-

havn, have foreskrevet de Forholdsregler, der ere fundne

hensigtsmæssige til Betryggelse mod Skindodes Be-

gravelse, saaledes ville Vi nu, i samme Oiemed, for de

ovrige Kjbbsteder samt Landet ållern. have anordnet

som fblger:

\) Intet Liig maa jordes, forend det med behorig

Attest er godtgjort, at sikkre, utvivlsomme Tegn paa

Dbden have viist sig. — 2) Denne Attest bliver i de

Kjbbsteder, hvori en Læge er ansat, at meddele enten

af denne eller af en anden autoriseret Læge. Men i Land-

distrikterne, saa og i de Kjbbsteder, hvor ingen Læge

er ansat, blive Ligene, forsaavidt de Vedkommende ei

hellere ville desuagtet forskaffe Attest af en Læge, eller

Ovrigheden af særdeles Aarsager maalle finde en Læge-

Undersbgelse fornoden, at undersbge af tvende paa

Politiemesterens Forslag til deslige Forretninger af Amt-

manden udnævnte gode og oplyste Mænd, og Attest af

disse at meddele, inden Begravelsen maa gaae for sig.

Til at udfbre saadanne Forretninger blive fornemmelig

Skolelærere, Sognefogder og Fattigforstandere at ud-

nævne, men Ovrigheden kan ogsaa udnævne andre
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;

. paalidelige Mænd, som dertil ere at formaae. For at 1832.

Vanskelighed ei skal indtræde, om nogen af de ud- 13. Januar,

nævnte Mænd maatte være forhindrede, bliver der i

enhver Kjobstad, som ingen Læge har, samt i ethvert

Sogn paa Landet, at udnævne flere end to Mænd. Hvor-
\

I vidt Mændene i en bestemt Orden skulle fordele For-

retningerne mellem hinanden, eller om Forretningerne

ordenlligviis skulle iiUalåe Enkelte, og de Ovrige blot

bruges i deres Forfald, overlades det til Øvrighederne

efter Omstændighederne at bestemme. Dog bor ud-

strakte Landsbysogne stedse deles i flere Distrikter,

saaledes, at der i intet Tilfælde bliver nogen lang Vei

mellem Lighuset og de Mænd, som have at syne Liget

og derom afgive Attest. — 3) Til Veiledning for dem,

der ikke ere Læger, er en Anviisning, som indeholder

de sikkresle Kjendetegn paa Doden, udarbeidet af Vort

Sundheds-Collegium og kundgjort ved Trykken, hvilken

» Anviisning findes vedfdiet denne Vor Anordning og til-

lige med denne bor meddeles dem, som (ivrigheden i

Medhold af § 2 udnævner til at foretage Ligsyn; hvor-

I hos disse i de Altester, de udstede, udtrykkelig bar

bevidne, at de have overveiet Anviisningens Indhold,

|
og med Hensyn dertil finde den omhandlede Persons

I Dod aldeles utvivlsom. lovrigt overlades det til Over-

I ivrighederne, under indtræffende Epidemie at bestemme,

om og hvilke yderligere Forholdsregler der formedelst

disse ved Ligsynene og Attesternes Udstedelse blive

j
at iagttage paa de Steder, hvor Epidemien hersker og

L saalænge samme vedvarer. — 4) For at undersoge Liget

I og derom udstede Attest nyder Lægen 40 Sk. Sblv, og,

i hvor Undersbgelsen i Medhold af det Foranforte foretages

j
og Attesten udstedes af andre dertil autoriserede Mænd,

j
erlægges samme Betaling til Deling mellem Begge. Dog

bliver, hvad enten det er Lægen eller Andre, som ud-

j
fore denne Forretning, kun halv Betaling at udrede,

I hvis den Ddde var Huusmand, Inderste, Haandværks-

I

svend, Dagleier, Tjenestetyende eller hbrte til en anden
»

1 !*

i
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1832. Stilling, der ikke kan ansees fordeelagtigere, ligesom

Januar, og al Betaling bortfalder, hvor Fattigvæsenet skal be-

sørge Begravelsen. — 5) Naar vedkommende Læger

eller de andre lil Ligsyn og Dødsattesters Udstedelse

efter denne Anordning autoriserede Mænd maatte finde

nogen Anledning til at antage, at Dddsaarsagen for-

tjener Justitsvæsenets Opmærksomhed, bor de uophol-

delig derom gjore omstændelig Indberetning i Kj 8 fa-

stederne til Politiet og paa Landet til Præsten, der igjen

har at tilstille Politieøvrigheden Beretningen med sine

Tanker derom, og inden det af Politiet eller Sogne-

præsten er dem lilkjendegivet, at Intet derfor i saa

Henseende er til Hinder, bor Begravelses-Attest ei med-

deles. — 6) Hvor Attest ei meddeles af en Læge, bor

altid i det mindste 3 Dage fra den Tid, Døden viste

sig, oppebies, inden Liget nedlægges i Kisten, med

mindre tidligere umiskjendelige Tegn paa Forraadnelse

maatte vise sig; dog at der i Tilfælde af smitsom Syge

forholdes efter de derom særlig givne Anordninger. —
7) Foranforte Vore Befalinger træde i Kraft med Be-

gyndelsen af April Maaned d. A., inden hvilken Tid de

Mænd bor være udnævnte, som have at foretage de

befalede Ligsyn og udstede de fornb'dne Dødsattester

i Landdistrikterne og i de Kjobsteder, hvori ingen Læge

er ansat. .

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Besidentsstad Kjbbenhavn

den 13, Januarii 1832.

Anviisning for dem, der ikke ere Læger, til at be-

dømme, om et Liig sikkert tor vorde begravet, samt

til ved denne Leilighed at betrygge sig mod Smitte.

1) For at domme om et Liig sikkert kari begraves,

bor lægges Mærke til fblgende Tegn paa samme: a) at

den bekjendte Liiglugt bemærkes paa Stedet, hvor Liget
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findes, og ved Liget selv; — b) al Legemet er overalt 4832.

iiskoldt, 02, efter at have været stivt, atter er blevet "T^T^*

—

' °' 7

13. Januar.
slapt og boieligt. Dog maa man tage Hensyn paa, om

det henligger i saa streng Kulde, at det kunde være

stivfrosset; — c) at Oinene ere indfaldne, og den mid-

I - terste Deel af samme (Hornhinden) ikke længere blank

I og gjennemsigtig, eller at Oinene, som det i Alminde-

lighed kaldes, ere brustne; — d) at der sees store

gronne Steder paa Underlivet og blaasorte paa Ryggen;

— e) at Underlivet udspændes og at der flyder stin-

kende Vædske ud af Næsen, Munden og Endetarmens

Aabning; — f) at Overhuden gaaer af i store Stykker

saavel paa Underlivet som flere andre Steder af Lege-

met — 2) Af disse Tegn maae i det mindste de under
i

a, b, c, d være at see paa Liget, naar Doden har været

én Folge af nogen Sygdom, der ei pludselig eller efter

udvortes Vold er opstaaet. — 3) Er derimod et Men-

• neske dbd pludselig; for Exempel efter Fald, Stod, Saar,

der have bltidt meget, eller efter anden Blodstyrtning;

efter Krampeslag eller andre krampagtige Sygdomme, 1

saasom Modersyge, Besvimelse og deslige; eller efter

hvilketsomhelst Tilfælde, naar det træffer et Menneske,

der ellers ansaaes for frisk og sundt, da bor saa-

dant dddt Menneskes Liig ei begraves forend alle her

ovenfor nævnte Tegn paa Doden tydelig have viist

~? sig. — 4) Naar Smitte er at befrygte, maae de, der

foretage Ligskuet, strax efter denne Forretning skylle

Munden og vadske Ansigtet og Hænderne med en Blan-

ding af Eddike og Vand.

Cancellie Circulaire til samtlige Amtmænd, u. januar,

ang. Beregningen af et Stervboes Masse til An-

sættelse af Skiftesalarium og Arve - Afgifter.

! Khavn den 14. Januar 1832. — Dette Circulaire synes

j
ogsaa at være . sendt til Island, og at være kommet der til
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1832. Anvendelse. — Canc. 3. Pepart. Brevb. 1832, Nr. 155—169$

14. Januar. 2. Depart. Brevb. 1832, Nr. 155—159. Original - Aftryk som
—

tt
Circulaire", 2 Blade i 4*°. Colleg. Tid. for 1832, S. 49—51.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1832, S. 13—15.

Af forskjellige hertil indkomne Sager har Cancel-

liet Anledning til at antage, at der ved Beregningen af

Stervboers Masse til Ansættelse af Skiftesalarium og

Arveafgifter hersker ulige Praxis i Henseende til, hvor-

vidt Summer, der for Skiftet ere udbetalte til Arvinger,

antages at burde medregnes til Massen eller ikke. For

at i denne Henseende faste Regler kunne blive etable-

rede, har Collegiet meddeelt det kgl. Rentekammer de

Synspunkler, hvorfra Sporgsmaale af forommeldte Be-
1

skaffenhed formenes at burde bedommes og afgjbres, og

da bemeldle Kammer har tiltraadt Cancelliets derom
9 yttrede Anskuelser, skulde man, til (Tit.) egen behagelige

Efterretning ved Eftersyn af Skifteprotokollerne, samt til

Gommunication for samtlige Skifteforvaltere i det Dem
anbetroede Amt, tjenstl. meddele Folgende:

Til et Boes Masse bor henregnes, foruden det, der

ved Skiftet i Virkeligheden deri forefindes, tillige hvad

der ved en juridisk Fiction antages endnu at være en

Deel af Boet, enten ved at det staaer i vedkommende

Arvingers Lod og kommer til Afkortning i hvad der af

Boet skal tillægges dem, eller ved at det, i de Tilfælde,

hvor der skifies imellem en længstlevende Ægtefælle

og den Fbrstafdbdes Arvinger, bliver at medregne til

den disse tilkommende Andeel af Boet, og saaledes har

til Fblge, at den Længstlevende udlægges mere end

Halvdelen af Boets effective Beholdning; men at der-

imod andre tidligere skete Udbetalinger, der ikke paa

foranforte Maader faae Indflydelse paa Delingen af Boets

virkelige Beholdning, ei kunne blive at medregne til

Massen. -^^.y,\hl \: .*:;.

Naar denne Regel lægges til Grund, bliver det deraf

en Fblge, at de Forstrækninger, et Barn har faaet af
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dets Fader, og som blive beregnede det til Afkortning 1832.

ved dets Arvelods Bestemmelse, ligesom andre Boets 14. Januar,

udestaaende Fordringer, bor regnes med til dets Masse.
"~-*~v^"~"

Forsaavidt derimod slige Forstrækninger vel have fundet

Sted, men samtlige Vedkommende blive enige om ikke

at beregne samme til Afkortning i Arvelodderne, bliver

der at skjelne imellem, om det er en reen Eftergivelse,

som finder Sted, eller om alle Vedkommende have faaet

Forstrækninger, hvilke de forenes om at lade gaae op

imod hinanden. 1 fbrsle Tilfælde, som ikkun kan ind-

træde hvor samtlige Arvinger, der kunde lide ved at fra-

falde Afkortning, ere myndige, kan den eftergivne For-

strækning, saalidet som en Gjeldsfordring, der efter-

gives Vedkommende, lægges til Massen; men i sidst-

meldte Tilfalde findes der at burde lægges til Massen

og de respective Arvelodder saa meget, som udkommer,

naar man beregner saa stort et Forskud for hver især,

som den har faaet, der har erholdt mindst.

Naar et Barn allerede i Arveladerens Live har givet

Afkald, eller bar faaet saa store Forstrækninger, at det

benytter sig af den Ret, Lovens 5—2—62 giver det til

at beholde det Oppebaarne, imod at frafalde videre

Arv, erholder den Paagjeldende ved Skiftet Intet som

Arv, ligesom der ikke engang bliver Sporgsmaal om
den til Vederlag for samme modtagne Valuta, og der

vil da, ved Ansættelsen af Boels Masse, ordentligviis

ei kunne bringes No^et i Beregning for hans Ved-

kommende. Imidlertid bor dog efter det Foranfbrle

herfra undtages det Tilfælde, naar der under Bereg-

ningen af den Boeslod, som tilkommer den Længst-

levende af Forældrene, ogsaa tages Hensyn til de Ud-

betalinger til den Paagjeldende, der have foranlediget

Afkaldets Udstedelse eller, Frafald af videre Arv paa

Skiftet; thi i bemeldte Tilfælde bliver der ikke at for-

holde, som om vedkommende Arving aldeles ikke var

til, men den ham udbetalte Sum betragtes som en ham
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1832. antecipando betalt Arv; hvortil kommer, at den kongl.

^T^T^^ Kasse ellers ikke vilde erholde Arve-Atøift af det halve
14. Januar. °

Bo. — Det kgl. Danske Cancellie den 14. Januar 1832.

20. Januar. Forordning ang. Afgivelse af Exemplarer af

trykte Skrifter til Bibliothekerne i Kjobenhavn.

Khavn den 20. Januar 1832. — Denne Forordning

er ikke oversat paa Islandsk (For. 21. Decbr. 1831), men

paa Dansk publiceret ved Landsoverretten paa Island den 5.

Mai 1832, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1832. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXIII, 22b-24 (1832, Nr. 51).

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1832, S. 73-86

(med Motiver). Qvart-Forr. for 1832, S. 9— 12j Schou XX,
872-376.

1 " >:
- 'v
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Forordning, indeholdende Bestemmelser om Af-

levering af Exemplarer af udkommende Skrifter m. v.

til det store kongelige Bibliothek og til Universitets-

Bibliotheket.

Vi Frederik den Sjette dc. G. V., at, eftersom det

er befundet, at de i Vor Forordning af 19. Januarii

1821 indeholdte Forskrifter angaaende Fri-Exemplarers

Aflevering til det store kongelige Bibliothek og til Kjø-

benhavns Universitets -Bibliothek af trykte Skrifter og

Kunstværker, forsaavidt den i de ældre Anordninger

Trykkerne paalagte Forpligtelse til slig Aflevering der-

ved gik over paa Forlæggerne, ikke have svaret til den

Hensigt, hvori Bibliolhekernes Foresatte havde derpaa

andraget, saa have Vi allernaad. fundet for godt, om
denne Gjenstand at udgive en ny Anordning, hvorved

hiin Forpligtelse atter paalægges Bogtrykkerne, men
ib'vrigt den stbrste Deel af de Bestemmelser, som oven-

nævnte Vor Anordning indeholdt, optages med den

Modification, som hiin Forandring forer med sig. 1

Overeensstemmelse hermed bydes og befales, som
tølger:
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1) Den Forpligtelse, som Vor Forordning af 19. 1832.

Jauuarii 1821 har paalagt Enhver, paa hvis Forlag eller 20. Januar.

Bekostning et Skrift udkommer, til at aflevere Fri-Exem-

plarer af samme til det store kgl. Bibliothek, samt til

Kjbbenhavns Universitels-Bibliolhek, skal for Fremtiden

paahvile den Bogtrykker, i hvis Officin Skriftet trykkes.

I det Tilfælde, at et Skrift trykkes i forskjellige Offi-

ciner, skal det være Pligt for den Bogtrykker, i hvis

Officin et Bind sluttes, at aflevere Exemplarer af det

hele Bind ; i hvilken Henseende det bliver hans Sag,

ved at paatage sig Trykningen af det, som staaer til-

• bage, at sbrge for at komme i Besiddelse af de for-

nbdne Exemplarer af det, der tidligere er trykt, lbv-

rigt vil det, skjbndt Bibliothekerne have at holde sig

til Bogtrykkerne for de dem tilkommende Fri -Exem-

plarer, dog altid være paa vedkommende Forlæggeres

Begning, Afleveringen skeer, saa at Bogtrykkeren til-

bageholder disse Exemplarer i det Oplag, som Forlæg-

geren har bestilt og bekostet. — 2) Fornævnte For-

pligtelse beholder ibvrigt i Eet og Alt det Omfang, som

ovennævnte Forordning havde givet samme, saa at

begge ovennævnte Bibliolheker erholde Fri-Exemplarer

saavel af de Skrifter, der trykkes i selve Danmark, som
af dem, der udkomme i Island og Golonierne; ligesom

og ei alene Aviser og Ugeblade, men og Gataloger over

Bbger, Kobberstykker, Steentryk og deslige, samt over

Mynt-, Kunst- og Naturalie- Kabinetter, fremdele^ lige-

saavel leveres til Universitets -Bibliotheket, som til det

store kongelige Bibliothek; hvorimod andre Calaloger,

Auctions- Plakater og Bryllups- eller Begravelses- Vers

vedblive at være undtagne fra Aflevering til Bibliolhe-
>

kerne. Saa bliver der og fremdeles, som hidtil, af alle

de trykte Sager, der saaledes skulle afleveres til Biblio-

thekerne, at afgive to uindbundne Exemplarer til det

store kongl. Bibliothek, det ene paa Skrivpapir, og til

Universitets-Bibliotheket eet ligeledes uindbundet Exem-
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1832. plar, der skal være paa Skrivpapir. — 3) Med Hensyn

20. Januar, til Korter, Kobbere, Steentryk og andre Kunstværker af

' lige Natur bor, hvad enten saadanne udkomme sær-

skilt, i hvilket Tilfælde alene to Exemplarer blive at

aflevere til det store kgl. Bibliothek, eller de henhbre

til et udgivet Skrift, i hvilket Tilfælde Universitets-

Bibliotheket ogsaa fremdeles er berettiget til al fordre

Fri-Exemplarer, Forpligtelsen til disses Aflevering her-

efter paahvile vedkommende Kobberstikker eller Litho-

graph; med mindre, i det sidst anforte Tilfælde, Kobber-

stikkeren eller Lithographen forvisser sig om, at de

befalede Exemplarer af bemeldte Kunstværker, i For-

bindelse med det Skrift, hvortil de hore, indsendes af

den Bogtrykker, i hvis Officin Skriftet er trykt; ligesom

og ibvrigt, med Hensyn til de her omhandlede Gjen-

slande. Forholdet imellem Kunstneren og den, der har

bestilt og bekoster Arbeidet, bliver det samme, som i

Slutningen af § 1 er bestemt i Henseende til Bogtryk-

keren og den, der lader et Skrift trykke. — 4) 1 Kjb-

benhavn skulle vedkommende Bogtrykkere, Kobber-

stikkere og Lithographer, i Begyndelsen af hvert Aars

Januarii og Julii Maaneder, til bemeldte Bibliotheker

indsende de befalede Fri-Exemplarer af de Artikler,

som i Lbbet af det- næst foregaaende Halvaar af dem
ere trykte, tilligemed to eenslydende Designationer over

samme, af hvilke de erholde den ene tilbage med Qvit-

tering fra vedkommende Bibliothek. — 5) Udenfor Kjb-

benhavn skal Afleveringen ikke skee ved direkte Ind-

sendelse til Bibliothekerne, men derimod, som hidtil,

her i Uiget til vedkommende Amtmænd, paa Island til

Stiftamtmanden
,
og i Colonierne til vedkommende Be-

gjering, hvorefter Exemplarerne besbrges indsendte paa

den i Forordn, af 10. Januarii 1781 bestemte Maade.

Ibvrigt gjeide de samme Begler, som for Kjbbenhavn

ere fastsatte; og have Ovrighederne at paasee, at Bog-

trykkerne og andre Vedkommende opfylde den dem
efter denne Anordning paahvilende Pligt. — 6) Naar
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en Bogtrykkers, Kobberstikkers eller Lithographs Bo 1832.

kommer under Opbud eller Fallit, skulle Bibliothekerne
>

"T~'-T^"^r
' 20. Januar.

være berettigede til af Boet at reclamere de dem til-

kommende Exemplarer, som deres Eiendom. — 7) Den

Bogtrykker, Kobberstikker eller Lithograph, som ikke

inden den i § 4 foreskrevne Tid afgiver den befalede

Designation, skal bøde 4 Rbd. Solv for hver Maaned,

han forsommer denne Pligts Opfyldelse. Den Bogtryk-

ker, som befindes at have forsveget eller udeladt noget

Skrift, som i hans Officin er trykt, skal bbde 2 Mk.

Solv for hvert Ark, et saadant Skrift indeholder, naar

det er under eet Alphabet, 10 Rbd. Solv for hvert

Skrift, som er eet Alphabet og derover indtil to Alpha-

beter, og saa fremdeles 10 Rbd. Solv for hvert Alpha-

bet. For Overtrædelser af denne Anordning, som ikke

kunne indbefattes under foranforte Bestemmelser, kan

Retten paalægge forholdsmæssige Boder efter Sagens

Beskaffenhed. — 8) Alle Sager, som maatte opstaae i

Anledning af Overtrædelse af denne Anordning, skulle

behandles som Politiesager, og de Mulkter, som maatte

idbmmes Nogen, tilfalde vedkommende Politiekasse. —
Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjbbenhavn

den 20. Januarii 1832.

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 24. januar.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1832 til

samme Tid 1833. Frederiksgave den 24. Januar

1832. —- Islandsk: Original-Gjenpart i det islandske De-

partement^ trykt som Schema paa et Halvark i Folio, og Tallene

udfyldte ved Udfærdigelsen; jevnf. Sig. Hansen: uUm vero-

lagsskrår" i „Skyrslur um landshagi" I. 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Hunavatns og Skagafjaroar syslur

i Islands norfcur-amti, gildandi fra mi&ju Maji måna&ar

1832 til sSmu ti&ar 1833.
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1832.

24. Januar,

v

A. Fribur peningur.

lagt i 1 hundrab:
1. 1 kyr, 3 til 8 vetra go'mul, sem

beri fra mibjum Oktobri til

Novbr. loka, i fardogum . .

2. 6 ær, 2 til 6 vetra gml., lobnar

og lmbd. i fard. 1832, hver å

3. 6 saubir, 3 til 5 vetra gamlir

å haust . . hver å

4. 8 saubir tvævetrir å haust
hver å

5. 12 — veturgamlir —
6. 8 ær geldar —
7. lOdo.mylkar .... —
8. 1 pulshestur taminn, 5 til 12

vetra, i fardogum . . hver a

lagt i 90 ålnir:

9. 1 hryssa, jafngSmul i fard.

B. Ull, smjor og t61g.

lagt i 1 hundrab:
10. 120 S af hvi'tri ullu, ve}

J)veginni 1 pd. å
11. 120 tøafmisl. do. do. —
12. 120 få af surusmjori,

vel verkubu .... -—

13. 120Saft61g,forsvar-
anlega bræddri ... —
C. T6vara af ullu.

lagt i 1 hundrab:
14. 30 % hespugarns, 3 til 6 i

pundinu, haldi hver hespa
1 1 skreppur, og hver skreppa
44 J^ræbi 1 pd. å

15. COporeingirnissokka, lparå
16. 30 do. tvibandsgjald-

sokka —
17. 120 por tvi'[mmlabra

sjévetlinga —
18. 20 eingirnis peisur . hver å
19. 15tvibandsgjaldpeisur —
20. 120 al, gjaldvobar vabmals,

ålnar breibs .... 1 alin å
21. 120 al. gjaldvobar einskeptu,

1 al. til 5kv. å breidd i alin å
D. Fiskur.

lagt i 1 hundrab:
22. 6 vættir af saltfiski (klip-

fiski) vættin å
23. 6 do. af hbrbum fiski —
24. 6 do. af småfiski . .

25. 6 do. af l'su —
26. 6 do. af håkallihertum —

') Coursen er ikke angivet.

Nafn-
verb 1

Hundrab

Rbd.

16

1

2
1

1

1

10

»

Rbsk.

37
Itbd.

16

92 11

31 19 90

Rbsk,

37

72

20
56 V?

90
24

2
2
2
2
1

17
19

15

12

5

36
51 V-,

21

9 l

/
2

48
48'/'

52
24

92'/

15

15

15

13
11

64
6
48
48

22 I 10 22

9 36

13 16 24

11 13 72

9 11 24

13 16 24

15 l

/*| 4 I
81

12 7 I
48

17 5 I
30

6 I
24

7 48

8 I 4y:

26 I
24

11 84

Alin.

3
24
48
75

Rbsk.

13

9'A

16

14
15
12

»/»

10

8

7 lA

13

11

9

13

4

6

5
6
6y2

21

9'/2

12
12
12
11

9'/3



Capitelstaxt for Norder-Amtet. 43

hvert å

Nafn-
verb

Hundrab

1832.

Alin. 24. Januar.

Rbd.

1

1

a

3
2
2

1

1

2

1

»

1

»

E. Lysi.

lagt i 1 hundrab:
27. 1 tunna hvallysis; 8pottarå
28. 1 do. håkallslysis —
29. 1 do. sellysis —
30. 1 do. f)orskalysi8 —

F. Skinn.

lagt i 1 hundrab:
31. 4 fj6ro. nautskinns, lfj6ro.a
32. 6 — kyrskinns .

—
33. 6 — hrossskinns —
34. 8 — sauoskinns,

af tvævetrum og eldri —
35. 12 fjdrb. skinns afåm

og veturg. saubum .
—

36. 6 fj6ib. selskinns .
—

37. 240 lambskinn Oor-
lamba) einlit ....

G. ^mislegt.

lagt i 1 hundrab:
38. 6 % af æbardun, vel hreins-

ubum 1 pd. å
39. 40 ffi af do. 6hreins-

ubum —
40. 120 <ffi af fuglafibri 10 pd. å
41. 480 — affjallagrSsum

{lichen Island,') . .
—

42. Dagsverk um heyslåttar tim-
ann, 5 åln. å

43. Lambsfdbur 5 åln. å . . . .

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrrtbldum land-
aurum verbur:
Eptir Litr. A, ebur fribu ....

— B, — i ullu, smjftri

og t61g

— C, — iullar-t6vinnu
— D, — i fiski ....
— E, — i lysi ....
— F, — i skinnavbru
En mebalverba summa allra

landaura, skipt meb 6, synir:

Mebalverb allra mebalverba . . .

Frederiksgåfu J>ann 24. Januar 183?.

Johnsson.^ Eptir constitution

H. Thorlacius.

Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

72 1

1

X X o

IV, 15 22 y* 12

/
W/vi 1 i I& j i

B • 1) »

83 15 44 12 ya
72 16 48 13
16 13 B 10 y«

73 14 8 nya

22 14 72 12
9 12 54 10

4 10 » 8

56 9 48 7 "/i

l) U » B

80 !
/a 15 78 12 y

50 25 » 20

51 B 10
68 ya i B 13 y

» 14 68 y2 12

» 14 36 ny
1) 9 67 8

1 14 11 11 v
1) 13 92 11

B 13 73 l

h 11

B 13 42 11



1832.

24. Januar,

44 Capitelstaxt for Norder-Amtet.

Cajrttelstaxt for Oefjords og Norder Sysseler

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1832 til samme

Tid 1G33. Frederiksgave den 24. Januar 1832. —
Islandsk: Original-Aftryk i det islandske Departement, trykt

som Schema, hvori Tallene ere indskrevne ved Udfærdigelsen $

jevnf. Sig. Hansen: MUm verblagsskrår" i JSk^rslur um lands-

hagi å Islandi" L 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Eyjafjaroar og Norbur syslur i

Islands Norbur -amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1832 til s6mu tibar 1833.

Rbd.

15

2

3

2

1

2

A. Nr. 1 1

— 2 .

—
—
— 5

—
7

— 8

9

B. Nr. 1 • • « •
1

11

12

C. Nr. 14

16

18

21

D. Nr. 22

23

pr5S Hundrab. AlinXI 111 1

.

Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

91 y* 15 91 ya 13

13 12 78 10

10 18 60 15

23 17 88 14 y*

56 ya 19 6 15

16 17 32 M
37 13 82 11

95 11 95

42 12 56 10

14 y« 18 12 W/2
ny? 14 36 iyh
10 12 48 10

16 84 isy»

19 5 90 5

15 9 36 7'/2

21 6 54 5

5 Vi 84 57*

51 10 60 8 !
/a

62 9 66 8

21 26 24 21

17 21 24 17

32 20 » 16

38 14 36 IV/2

') Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i dennæstforan(S. 11—
13) anfthte Taxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler,

af 24. Januar 1832. Coursen angives ikke.
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D.\ Nr. 24 ..... . 2

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

jah Nr. 38

— 39

40

41

42

43

Nafnverfr, Hundrab. Alin.

Rbd. Itbsk. ltbd. Rbsk. Rbsk.

2 26 13 60 11

2 7 12 [
42 10

1 81 11 6 9

J3 11 39 9

1 10 16 54 13

1 7 16 9 13

14 81 12

3 45 13 84 11

2 28 V* 13 75 11

2 7'/2 12 45 10

1 52 12 32 10

i 7y2 12 90 10}/*

1 95 11 90 9 V2

• '

' % 12 48 10

1 91 11 66

18 7 48 6

1 74 l

/2 21 30 17

41 20 48 I672

56 n • 11

72 V2 n 1472

1832.

24. Januar,

Mefcalverfc å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-

ttildum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, efcur i frtøu ...... 15.54 1
/« 12Va

— B, i ullu, smjoriogtélg 15.45 12 1
/«

— C, — ullar lévinnu . . . 12.7 9Va

— D, — fiski 14.29 UV«
— E, — lysi 14.70 12

— F, — skinnavoru .... 12.80 lOVs

En mefealverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir mebalverb allra mebalver&a

[hdr.] 14 Rbd. 15 1
/* Sk. [og alin] 11 V« Sk.

Frederiksgåfu l>ann 24. Januarii 1832.

Johnsson. Eplir constilution

H. Thorlacius.

i
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^832. Gapitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra
24. Januar. m jggg ^ samme ^33 Fre(jeriks.

gave den 24. Januar 1832. — Islandsk: Original-

Aftryk i det islandske Departement, trykt som Schema, hvori

Tallene ere indskrevne ved Udfærdigelsen
;
jevnf. Sig. Hansen:

tiVm verolagsskrår" i MSkyrslur um landshagi å Islandi" I. 2,

234 ff.
'

Capituls-Taxti fyrir Norour-Miila ogSuour-Miila s^slur

i Islands austur-amti, gildandi frå mibju Maji månaoar

1832 til sbmu tfear 1833.

A. Nr. I 1

— 2 ,

— 3

— 4

— 5

— 6 .

— 7 .

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17 ..... .

— 18 ..... .

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

Nafnvero. Hundrao.
Al*
Ahn.

Rbd. Rbsk. XVDCI.
nt,„ir Rbsk.

21 67 Ol Arv 17'/2

3 19 II)
1 Olo 15y2

å C\ É
4 34 1 o 21

3 45 ryoi& 22

2 27 26 36 22

3 7 24 56 19V-2

1 93 19 66 16

16 27 16 27 13

12 52 V* 16 70 I3 1
/i

18 22 48 18

16 20 n 16

17 21 24 17

18 22 48 18

25 .7 78 6

17 10 60 8'/2

25 7 78 6

• 7 8 72 7

51 ya 10 70 87*

» 75 11 69 9y2

29 l
/a 36 84 29%

22 y* 28 12 22 y*.

4 4 24 24 19 ya

') Rubrikkerne ere fuldstændig anfdrte i den her foran, S. 11—
'

13, anførte Taxt for Hunavatns og Skagafjords Sysseler,

af 24. Januar 1832. Coursen uangivet.

1
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D. Nr. 23 3

— 24

— 25

— 26
E. Nr. 27 1

— 28

— 29 .... .

— 33

- 34

- 35

— 36

— 37

tør. 38

— 39

— 40

- 41

- 42

- 43

NafnverJ. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

3 40 20 48 16 Va

3 46 20 84 16Va
3 11 «/t 18 69 15

2 86 17 36 14

1 40 21 24 17

1 44 21 84 17 '/a

l 41 21 39 17

1 21 18 27 14'/a

4 88 »/i 19 66 16

4 11 Va 24 69 20

2 86 17 36 14

2 18 17 48 14

1 50 Va 18 30 14 Va

3 2 18 12 14 V*

6 15 • 12

2 43 14 66 12

II 37 15 40 12'/a

3 10 87 24 30

1 75 '/a 37 72 30
» 87 '/a • • 17 Va

•

87 » 17"/a

4832.

24. Januar.

Me&alver&å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-
tøldum landaurum verbur:

EPtir Litr. A, ebur f frftu 22.4V* 17V*
— B, — i ullu, smjoriogtélg 21.54 17

— C, — ullar t6vinnu . . . 15.29 1
/« 12

— D, — fiski 20.33 16V«
~" E, — lysi 20.67V9 I6V2
— F, — skinnavoru .... 18.64V9 15

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,W mebalverb allra mebalverba
[hdr.] 19 Rbd. 74 Sk. [og alin] 16 Sk.

Frederiksgåfu J)ann 24. Januarii 1832.

Johnsson. Eptir constitution

H. Thorlacius.

* B.
2
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*832. Capitelstaxt for So'nder-Amtet fra Medio Mai
24. Januar,

jggg tij samme Tid im Reykjavi'k den 24. Januar

1832. — Islandsk: Original-Aftryk, besorgetpaa offentlig

Bekostning. Vibeyjar klaustri 1832. 2 Blade i 4*°. Jevnf.

Sig. Hansen:
((
Um verblagsskrår" i „Skyrslur um landshagi"

I. 2, 234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbringu og

Kjosar, Arness, Rångarvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Heykjavikur kaupstab, i

Islands subur-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1832 til somu tfbar 1833.

V8ru og aura tegundir.

å Iands-
visu

hundrab

er f)å
1 alin

A. Fribur peningur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, seni beri fra

mibjum Oktobri til Nov. loka, sé

i fardogum ........ hver å
2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardogum . . hver a
3. Saubur, 3 til 5 vetra, å haust —
4. — tvævetra, do. —
5. —i veturgamall, do. —
6. Ær, geld, do. —
7. — mylk, do. —
8. Pulshestur, taminn, 5 til 12vetra

;

i fardogum hver å
9. Hryssa, jafngdmul .... hver å

B. Ull, smjSr og 1 61g.

10. Ull, hvit pund. å
11. — misJit —
12. Smjiir —
13. T61g -

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til Ghespur l'pundi,

haldi hver hespa 11 skreppur, og
hver skreppa 44 J>ræbi . pund. a

15. Eingirnis sokkar . . . parib å
16. Tvibands gjaldsokkar. —
17. Sjovetlfngar —
18. Kingirnis peisa .... hver å
19. Tvibands gjaldpeisa. . —
— *

Coursen ikke angivet.

Ibd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

16 isy* 16 18 l

/a 12 y2

2 9'A 12 57 1
l/a

3 27 Va 19 69 l5'/a

2 29 lh 18 44 1 4 »/«

I 45 17 66 14

1 95 15 88 12Vi
1 36 U »

9 88 9 88

6 6i ys 8 64 eyi

» 16 20
i

D 16
» 15 18 72 15
D 12'/-2 15 60 12 ya

» 16 20 » 16

1) 22 y2 R

» 17 10 60 8Va
» 27 D i) »

5 9 36
» 56 i) »

i) 89 n »
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Voru og aura tegundir.

20. Gjaldvooarvabmål, ålnar breitt,

ein alin å
Gjaldvooar einskepta, 1 al. til 5

kvart, breio ein alin å

D. Fiskur.
22. Saltfiskur vættin å
23. Harbur fiskur —
24. .pyrskh'ngur —
25. Isa . . . -
26. Håkall, hertur —

E. Lysi.
27. Hvals lysi 8pottarå
28- Håkalls lysi . . . . -
29. SeLs lysi ... —
30

- Porska lvsi' -
F. Skinnav ara.

31. Nauts-skinn ...... 10 pund å
Kyrskinn _
**ross-skinn —

' Sauoskinn, af tvævetrum og
eldri, . . 10 pund å
af veturgomlum og

oR , . .
af åm . . 10 pund a™- Selskinn _

37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. "tmislegt.

89
Ædardun,hreinsabur. pundib å

An" i* T 6hreinsaour —
Pugafibur 10pund4

J'agsverk, um hevslattar tfma .

jh
ambsf<5£)ur . .

.".

Offhw«-
al
,* e f

& å hver
ju h«ndråb'i

ver&ur [
1 fylt8ldum landauram

Eptir Litr. A, e&a frf&u

5* ~~ u^u
» smj0riogt61g

C, — ullar-t6vinnu . .~ 3 - fiski

—. S ? ~~ ^ysi • * • • • • •

w ~~
F> ~ skinnavtfrum . .

lan^o
m*?alver&a summa allra

landaura, skiptmeb 6, gjbnrhefuo-mebalverb allra me&alver&a

Nafn-
verb

å lands-
visu

hundrab

4832.

er få 24. Januar,
1 alin

Rbd.

2
2
2
2

1

1

1

1

5
3
2

1

3

2
1

1

»

»

»

Rbsk.

32 y,

23 y2

84
50 '/o

41'/

19'/

38

31'/

41 V
40 V
36

'/

7
73
71

53

67
UV:

22

80
83

55
'/-,

69 '/a

Rbd.

17

15

14
13
14

19

21

21
20

20
22
16

20

20
18

12

14
18

10

14

20
18

Rbsk.

16

24
15

57
21

36

88 Vv

46'/v

31 l

h
67

»/,

28
54
42

40

36
69

48

Rbsk.

14V2

12
1 1 '/a

lO'/a

U'/2

1

5

!

/a

17

17

16 72

16
18

13

16

16
15

10

385*

57
»

88
82 ya

72 %

32

1 1 »/t

uy2

.8
11 V«

167.'

15

13

2*
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1832. |>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verour:

Januar ^P^r ^Hr. nver ^Yr snemmbær vio hundrab:

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i farddgum;

lika 6 saubir })révetrir og eldri å haust;

enn })å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, ifardogum;

enn })å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3k hundrabs, svo ab 1 Va verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fj6rbungar af ullu, smjori eoa t61g

hundrab.

— G: — 60 por eingirnissokka, eba 180 pbr

sjévelh'nga, hundrab.

— D: —: 6 vætlir af sérhverri fiskitegund,

£ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 poltar tysis, hdr.

— F: -- 4 fj6rbungar nautaskinna, hundrab;

eins fjérbiingar af kiia-, hrossa-

og sela-skinnura ; 8 fj6ioungar sauo-

skinna og 12 fjéroungar ærskinna;
i

item 240 slykki lambskinna.

Reykjavik J>ann 24. Januarii 1832.

L. Krieger. Steingrimur J6nsson.

Januar. Kongelig Resolution ang. Stipendium ved Uni-

versitetet for chirurgiske Studerende fra Island.

Khavn den 28. Januar 1832. — i Universitets -Di-

rectionens Forestilling at 27. Decembr. 1831 anffcres, at Is-

lænderen Josep Skaptason, som var ankommen til Universi-

tetet for at studere Chirurgie, men ikke havde underkastet sig

Examen Artium, havde sSgt om åed ved Reskr. 8. April 1768

og flere senere Bestemmelser bestemte Stipendium for islandske

Studiosi Chirurgiæ, da han deels mente at have den tilstræk-

kelige Modenlied soni dimitteret fra Bessastad Skole efter fem
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Aars Underviisning, deels som i en Alder af over 28 Aar 1832.

b'nskede at undgaae Forsinkelse i sit Studium. — Lignende •

Andragende var indkommet fra Ari Arason, som samme Aar Januar<

var dimitteret privat af Domkirkepræst i Reykjavik, Consi-

storial-Assessor Oddsen. — Directionen anbefaler disse An-

dragender, dog med den Modification, at, da 20 Regentspladser,

eller omtrent '/s Deel af alle Pladserne, vare besatte med Is-

lændere, maatte den ansee det for meget betænkeligt at ind-

ramme Pladser til dem, der ikke havde opfyldt alle de an-

ordningsmæssige Betingelser. — Univers. Direct. Forestillinger

1832, Nr. 1375.

Vi bifalde allern., at Islænderne Josep Skaptason

og Are Aresen maae, uagtet de ikke have underkastet

sig Examen Artium, have Adgang til i 3 Aar at nyde

det for islandske Studenter, som lægge sig efter at

studere Medicin og Chirurgie
;

bestemte Communitets-

Stipendium af tredie Grad, mod at de ved hvert Halv-

aars Slutning ved Attester fra deres Lærere godtgjore,

at de med Flid og Held dyrke det chirurgiske Studium,

samt forpligte sig til efter sammes Fuldendelse at vende

tilbage til Island. — Kjobenhavn den 28. Januar 1832 1
.

Kongelig Resolution ang. Bestemmelsen af den 4. Febr.

til Landfoged-Embedet i Island udfordrende Cau-

tions-Sum, m. v. Khavn den 4. Februar 1832.

— I Forestilling 3. Januar bemærker Rentekammeret, at den

ved kgl. Resol. 24. Mai 1828 bestemte Caution for Landfoged-

Embedet var 5000 Rbd. Solv i 4 Procent rentebærende kongl.

Obligationer. Deraf havde den nuværende Landfoged Ulstrup

strax præsteret 1000 Rbd., og senere andre 1000 Rbd. med

den Erklæring, at det var ham umuligt at præstere mere.

Kammeret bemærker i Anledning deraf, at den forhen bestemte

Caution for dette Embede var 1000 Rbd. (Rk. Skr. 12. Marts

1796), og at 2000 Rbd. maatte ansees som en i enhver Henseende

tilstrækkelig Sum, saavel i og for sig, som i Henseende til Stift—

"Ved Universitets -Directionens Skrivelse 7. Februar 1832

(Brevb. s. A. Nr. 115) er denne Resolution communiceret

det theologiske Fakultet ved Universitetet i Kjobenhavn.
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1 832. amtmandens Control, og i Sammenligning med Amtsforvalter-

—-v-^— Embeder i Danmark, hvis Caution var 2000 til 10,000 Rbd.,
e r

* men ogsaa deres Oppebb'rseler meget betydeligere. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1832 A, Nr. 32.

Vi ville, efter de heri allerund. oplyste Omstæn-

digheder, allern. have den Caution, som Landfogden

paa Island skal stille for de ham betroede Oppebbr-

seler, fastsat til 2000 Rbd. Salv i kgl. 4 Procent Rente

bærende Obligationer, og da nuværende constitueret

Landfoged sammesteds og Byfoged i Reikevig, Krigs-

assessor Ulstrup, har præsteret en saadan Caution, til-

lade Vi allern., at Vort Rentekammer nu allerunderd.

fremlægger til Vor allerhoi. Underskrift Bestalling for

ham som Landfoged, ligesom Kammeret ogsaa bemyn-

diges til at henvende sig til Vort Danske Cancellie an-

gaaende Udfærdigelsen af den fornbdne Bestalling for

ham som Byfoged i Reikevig. — Derhos ville Vi allern.

have Krigsassessor Ulstrup bevilget en Gratification af

N 600 Rbd. Sedler af den islandske Jordebogskasse. —
Kjobenhavn den 4. Februar 1832 1

.

12. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1832 til samme Tid 1833. Vester-Amt. 12. Februar

1832. Islandsk: Original- Aftryk i Kjobenhavn hos

Schultz, trykt som Schema, hvori Tallene ere indforte ved

Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen : „Um verolagsskrår" i

<t
Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness/Dala, Baroaslrandar, Isafjaroar og Stranda syslur

i Islands vestur-amli, gildandi fra mioju Maji månaoar

1832 til sdmu ti'oar 1833.

communiceret Stiftamtmanden i Island, samt til Landfogden,
og ligeledes det Danske Cancellie, ved Rentek. Skriv. 18.

Februar 1832. Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 322—324.
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Voru og aura tegundir.

A. Fn'bur pem'ngur.

1. Kyr, 3 til 8 vetra, sem beri fra

miojum Oktober til Novbr. loka,

sé i fardogum å
2. Ær, 2 til 6 vetra, lobin og lembd

i fardogum å
3. Saubur, 3 til 5 vetra, å haust —
4. — tvævetra, do. —
5. Saubur, veturgamall, å haust
6. Ær, geld do.

7. — mylk do.

8. Pulshestur, taminn, 5 til 12 vetra

i fardogum å
9. Hryssa, jafngomul a

B. Ull, smjor og t61g.

10. Ull, hvi't pund. å
11. — mislit —
12. Smjor —
13. T61g . * —

C. T6vara af ullu.

14. Hespugarn, 3 til 6 hespur i pundi,
haldi hver hespa 1 1 skreppur, og
hver skreppa 44 |>ræbi, pundib a

15. Eingirnis sokkar. . . . parib å
16. Tvi'bands gjaldsokkar .

—
17. Sjdvettingar —
18. Eingirnis peisa .... hver å
19. Tvi'bands gjaldpeisa . . —
20. Gjaldvobar vabmål, ålnar breitt

ein alin a
21. — einskepta, 1 al. til 5

kv. breib ein alin å

D. Fiskur.

22. Saltfiskur ....... vættin å
23. Harbur fiskur —
24. pyrsklmgur —
25. Isa —
2C. Håkall, hertur .... —

E. Lysi.

27. Hvals lysi 8 pottar å
28. Håkalls lysi -
29. Sels lysi —
30. porska lysi —

Rbd.

19

2
4

2
1

2
1

12
9

2
2
2
2
2

Ilbsk.

69

77
6

82
79
62
64

19

42

17

14
13'/

16

14

28
57,

42
93

25

20

91

58
23
3
20

18

31

32
19

å lands-

vi'su

hundrab

libd.

19

16

24
22
21

21

12

12

24
17

16

20

»>

8
n

10
t>

u

17

15

13

12
13

17

19
20
17

Rbsk.

69

78
36
80
84
16

19
56

24
48
84

»

72
1)

30
i)

n

66
60
42
18

24

78
81

n

93

= 1832.

erfwi 12. Febr
1 alin

Ilbsk.

16

1 3 V-2

18

17

10

10

17

14

13 7-2

16

»

7

8Y«

»

14

12 Va

11

10

107-2

1474
16
16

14 73

') Coursen ikke angivet.

I
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1832.

12. Febr.
VcJru og aura tegundir.

F. Skinnavara.

31. Nauts-skinn 10 pund å
32. Kyrskinn —
33. Hross-skinn —
34. Saubskinn, af tvævetrum og

eldri . . 10 pund å
35. — af veturgbmlum 0£

af åm . . 10 pund a
36. Selskinn . . —
37. Lambskinn (vorlamba), einlit,

hvert å

G. "fmislegt.

38. Æoardun, hreinsacur. pundib å
39. — 6hreinsaour. —
40. Fuglafiour lOpundå
41. Fj aliagros -
42. Dagsverk, nm heyslattar ti'ma .

43. Lambsf6bur

Mebalverb å hverju hundrabi
og hverri alin i fyrtbldum landaurum
verbur

:

Eptir Litr. A, eba fribu

— — B, — ullu, smjori og t61g
— — C, — ullar-t6vinnu . .

— — D, — fiski

— - E, - lysi

— — F, — skinnavbrum . .

En mebalverba summa allra

landaura, skipt meb 6, gj 6 rir h o fu b -

mebalverb allra mebalverba

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardbgum;

Hka 6 saubir J)révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ffardbgum;

enn J)å bryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba
8U hundrabs, svo 1 % verbs hennar

1 gjbrir hundrab.

Nafn-
verb

å lands-
visu

hundrab

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

3 92 15 80 12 2
/3

by u I)

2 il 1

/« i) B I)

•

i o7 »> 1)

i
A A
44: » B B

2 A A
i) B

» 5'/4 u l) »

2 34 1) » »

ol) n I)

i
1

£Z Ao4 )> B »

D
QR

I) »> B

» bo » B B

O/l34 1) B »

» D 18 90 15
18 87 15

9 51 7V«
14 42 11

1

/2

18 87 15
15 80 122

/3

16 9 13

er f>vi

1 alin
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Eptir Litr. B: gjora 12 fjérMngar af ullu, smjbri eba 1832.

t61g, hundrat). ^T^^TT"&
' 12. Febr— C: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sj6vetlinga, hundrab.

— D: — 6 væltir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri,, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fj6rbiingar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contéri, J)ann 12. Februar 1832.

Thorsteinson. Gubmundur J6nsson.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over is. Febr.

Island, L. A. de Krieger, ang. Justering af Maal

og Vægt til Brug ved Handelen i Island. Khavn den

18. Februar 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 312.

Foranlediget af, at Krigsassessor Ulstrup har, uagtet

Forbudet i Forordningen af 18. Juni 1784 § 6, seet sig

nodsaget til at justere nogle Lodder for en af de Hand-

lende i Reikevig, andrager Hr. Sliflamtm. i behagelig

Skrivelse af 11. Juli f. A. paa, at enten et Qvantum af

justerede Maal og Vægt maatte foranstaltes opsendt til

Island til Forhandling i mbdende Tilfælde, eller at Land-

fogden maa tillades at justere alslags Maal og Vægt.

Kammeret har i Anledning heraf brevvexlet med
det danske Gancellie, som derefter har tilstillet os en

fra Kjbbenhavns Magistrat herover indhentet Erklæring,

hvori Samme formener saavel at maatte modsætte sig,

at Landfogden i Fremtiden afgiver sig med Justering,

forsaavidt Saadant ved ovenmeldte Forordning er for-

buden, som ogsaa at Magistraten ikke kan paabyrdes
f°r Stadens Regning at holde Oplag af justerede Varer
1 Island. I Henhold hertil, og da det ikke er Kammeret
bekjendt, at den bestaaende Indretning hidtil har for-

anlediget Afsavn, antage vi, at det heller ikke vil være

Udvendigt nUj formedelst det ovenmeldte indtrufne
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1832. enkelte Tilfælde, at fbie nogen ny Foranstaltning i saa

'TZ^TT^ Henseende, i Særdeleshed naar vedkommende Hand-
18. Febr. 1

lende blive gjorte opmærksomme paa, at de maae i

Tide herfra forsyne sig med de ved deres Handel for-

nbdne Maal og Vægt; — hvilket vi ikke skulde undlade

at melde Hr. Sliftamlm. til behagelig Efterretning, ved

derhos tjenslligen at anmode Dem om, i Overens-

stemmelse hermed at lilkjendegive saavel Krigsassessor

Ulstrup som samtlige Handlende i Reikevig det For-

nbdne. — Rentekammeret den 18. Februar 1832.

i

is. Febr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester- Amt, Bjarne Thorsteinson, ang.

Salg uden Auction af den kongelige Andeel af

opdrevne Hvaler. Khavn den 18. Februar 1832.

- Rentek. Isl. Copiebog 9, Nr. 315.

Med Hensyn til de Omkostninger det medfbrer,

at requirere vedkommende Sysselmand til at afholde

Auctioner over de Hans Maj*. Kongen som Forstrands-

Eier tilkommende Andeel af de Marsvin og Hval, der falde

ved Arnestappens Ombuds Forstrande, har Hr. Amtm.

i behagelig Skrivelse af 20. Septbr. f. A. andraget paa,

at det i Fremtiden maalle tillades Administrator for

bemeldte Ombud, uden Auction, underhaanden, efter

tiltagne Mænds Vurdering, at realisere Landlodden af

enten opdrevne eller opbjergede Marsvin og Hval, naar

det vides forud, at Landlodden paa en formelig Auction

efter al Sandsynlighed vil udbringes til mindre end

Auctionsomkostningernes Belob.

1 Anledning heraf skulde vi tjenstligen melde Hr.
i

Amtm., at fra Kammerets Side haves ikke Noget imod,

at Administrator for Arnestappens Ombud meddeles af

Dem den i saa Henseende fornbdne Bemyndigelse. —
Rentekammeret den 18. Februar 1832.

/
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Thingsognes

Combination i Norder -fflula Syssel. Khavn den

18. Februar 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 313.

Ved Hr. Amtm. 1 behagelige Skrivelse af 26. April

f. A. har Kammeret modtaget med Deres Betænkning

et Andragende fra Sysselmanden i Nordermule Syssel,

P. Melsted, hvori han anholder om, at efternævnte Thing-

sogne i bemeldte Syssel maatte vorde combinerede,

nemlig: Valthjofstade og Aas Thingsogne, og Thingholds-

stedet blive paa Arnheidarstbdum; — Vopnefjords og

Skeggestads, Thingstedet Vopnefjords Handelssted; —
Dvergastein og Desjamyre, Thingholdsstedet Ketilslad.

Efter at have desangaaende corresponderet med

det danske Gancellie, skulle vi ikke undlade tjenstligen

at melde Hr. Amtm., at ligesom Sysselmand Melsted

selv har i en senere Sagen vedlagt Skrivelse andraget

paa, at Foreningen af de tvende sidstnævnte Thing-

sogne maatte stilles i Bero indtil videre, saaledes ere

vi ogsaa med Hr. Amtm. enige i, at dette ligeledes

bliver Tilfældet med Foreningen af Vopnafjords og

Skeggestads Thingsogne, i alt Fald til de af Dem om-

meldte Hindringer, der for Tiden existere mod en

saadan Forbindelse, ere hævede. — Hvad derimod

angaaer Forbindelsen af Valthjofstad og Aas Thing-

sogne, da kunde der vel, med Hensyn til hvad der er

oplyst angaaende Distrikternes Omfang og de locale

Forhold, ikke synes fra den Side at være noget Væ-

sentligt til Hinder for Foreningen, men da Beboerne af

Aas Sogn have modsat sig Forslagets Iværksættelse, og

den nærmeste Folge af Forbindelsen vilde blive, at
4
de

Udsattes for Udgifter paa Deeltagelsen i Opfbrelsen af

et nyt Thinghuus, som de, i det mindste for Oieblikket,

medens de, efter Overeenskomst med nærværende Sogne-

præst for Aas Menighed, have Thingsted hos denne,
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kunne forskaanes for, og som muligen, ved dennes For-

flyttelse, kunde undgaaes ved en lignende Overeens-

komst med hans Eftermand, saa formenes, at det lige-

ledes bor beroe med Foreningen af disse tvende Thing-

sogne, og det saa meget mere, som Forbindelsen ikke

kan være af Vigtighed for Sysselmanden, da Beboerne

fra Aas Sogn i de fbrste 3 Aar have efter hans An-

modning godvilligen mbdt paa Arnheidarstbdum, og en

saadan Villighed vel fremdeles kan ventes, naar Sys-

selmanden bnsker det. Skulde der imidlertid i Tiden

opstaae i bemeldte Aas Sogn nogen Forlegenhed for et

passende Thingsted, vil der være Anledning til at tage den

foreslaaede Combination under nærmere Overveielse,

og maa man da saavel i dette Tilfælde som ved andre

Leiligheder, hvor Hr. Amlm. maatte finde Jurisdictions-

forandringer hensigtsmæssige, udbede sig de til disse

Sagers Afgjbrelse fornbdne Oplysninger meddelte, samt

derhos, forsaavidt nye Thinghuse blive ved saadanne

Foreninger at opfbre, detailleret Overslag angaaende de

Omkostninger, der hertil maatte calculeres, tilligemed

en Plan til disses Ligning paa de samlede Distrikters,

Beboere.

I Overeenssteminelse hermed maae vi tjenstligen

anmode Hr. Amlm. om, at tilkjendegive Sysselmand

Melsted og bvrige Vedkommende det Fornbdne. —
Rentekammeret den 48. Februar 4832.

28. Febr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Hallormstad Præste-

kald. Khavn den 28. Februar 1832. — Canc.

1. Depart. Brevb. 1832, Nr. 507.

Hr. Stiftamlm. og D. Hbiærv. have med Skrivelse

af 4 4. Septbr. f. A. tilstillet dette Gollegium et Forslag,

hvori Provsten i Sbndermule Syssel, G. Paulsen i Valle-

næs, har andraget paa, at Hallormstade Præstekald

inden samme Syssel maatte nedlægges, Sognet deles
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imellem de tvende nærmeste Præstekald, Vallenæs og 4832.

Thingmule, og Præstegaarden med underliggende Men-^*"^^"''

saljorder henlægges til fattige Præstekalds Forbedring

m. m.

I denne Anledning skulde Cancelliet, efter des-

angaaende at have brevvexlet med det kongel. Rente-

kammer, tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

til videre Bekjendtgjorelse, at man ikke kan ansee det

ommeldte Præstekalds Nedlæggelse for nodvendig eller

tilraadelie, men at det fremdeles bor vedblive som

hidtil. — Det kongl. Danske Gancellie den 28. Februar

1832. i

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over s. Marts.

Island, ang. Administrationen af Kirkjubæ Kloster.

Khavn den 3. Marts 1832. — Rentek. isi. Copieb.

Ved Hr. Stiftamtm/ behagelige Skrivelse af 29.

August f. A. er Kammeret meddeelt Deres Betænkning

over et Andragende fra Administrator for Kirkebai Klo-

stergods, Th. Bjarnesen, hvori. han anholder om, at en

af Godsels Gaarde, Arnedrange (= Arnardrångur) kal-

det, maatte overdrages ham fri for Afgift, deels for der

at bosætte en paalidelig Fuldmægtig, da han selv har

Bopæl udenfor Godset, og deels for sammesteds at

kunne have Oplagssted for Natural -Indtægterne af be-

meldte Klostergods.

1 Anledning heraf skulde vi tjenstligen melde Hr.

Stiftamtm. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse

for bemeldte Administrator Bjarnesen, at ligesom hans

Pader, medens han forestod Administrationen af for-

nævnte Gods. ikke, saaledes som af hameranfort, har

været tillagt 50 Alen aarlig til Bestridelsen af de med

Administrationen forbundne Omkostninger, saaledes

finde vi heller ikke der er Adgang til i dette Oiemed

at bevilge ham fri Afbenyttelse af Gaarden Arnadrange,
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4832. da ovenmeldle Administrationsudgifter blive at afholde

den ham som Administrator tillagte Vg Deel af Godsets

Indtægter. — Rentekammeret den 3. Marts 1832.

s. Marts. Gancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Forordning om Rettergangsmaaden ved Under-

retterne i Island. Khavn den 3. Marts 1832 1
.
—

Canc. 3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 701.

, Ved al tage under Overveielse, hvorvidt den under

16. Januar 1828 for Danmark emanerede Anordning,

indeholdende nærmere Bestemmelser angaaende Ret-

tens vedborlige og hurtige Pleie i borgerlige Retssager,

kunde egne sig til at udvides til Island, fandt Cancel-

liet, at det, da de Forudsætninger, der ligge til Grund

for bemeldte Anordning, saavel som de ældre, hvortil

samme slutter sig, navnligen om bestemte ugentlige

Thing og om faste Sagførere, ere uanvendelige for Is-

land, vilde være mere overeensstemmende med dettes

Tarv, at de fornødne Bestemmelser om Rettergangs-

maaden i civile Sager ved Underretterne sammesteds,

affattede med stadigt Hensyn til de almindelige Loves

Grundsætninger, men tillige lempede efter Islands lo-

cale Forfatning, bleve samlede i en særegen Anordning.

Et Udkast til en saadan (vedlagt under Litr. A)

blev derfor udarbeidet og i Afskrift tilstillet samtlige

• Amtmænd og Overretten i Island til Betænkning. —
Efter at nu Collegiet har modtaget bemeldte Ovrig-

heders samt Overreltens Bemærkninger ved Udkastet,

har Sagen paany været laget under Overveielse og et

nyt Udkast, indeholdende de Modificationer i det først

forfattede, hvortil de indkomne og herved tillige med

Extract af samme følgende Betænkninger have givet

Anledning, er blevet udarbeidet og vedlægges under

Litr. B.

For. 15. August 1832.
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Idet nu Gancelliet tjenstligst udbeder sig det kgl. 1832.

Rentekammers Betænkning om Sagen, forend denne 3 - Marts,

allerund. forelægges H. Maj*., skal man tillade sig at

fremsætte Motive,rne til den forandrede Redaction af

Udkastet, og hvorfor de meddelte Bemærkninger ikkun

for en Deel ere benyttede ved samme.

Hvad Sysselmand Sveinbjornsens under Nr. 1 an-

forte Anmærkning angaaer, da indeholder Udkastets

§ 10 baade at Vidner skulle kaldes under Faldsmaals-

Straf, og foreskriver tillige hvad Dpmmeren ved deres

Afhorelse skal iagttage saa nbiagtig og omhyggelig, at

det ikke skjbnnes hvad der af Indholdet i Forordningen

3. Marts 1741 kan være at savne. — Denne Forordning

er desuden for en stor Deel beregnet paa Prokuratorer,

der fremsætte Spbrgsmaalene, gjbre Indsigelser o. s. v.,

°g passer forsaavidt ikke i det i Udkastet antagne

^oces- System. Men ibvrigt er den heller ikke op-

hævet, og i Særdeleshed kunde dens § 14 gjerne an-

endes, naar dens Tilfælde indtraf; men sligt horer

*kke til (j en almindelige Anordning. — Hvor mange

Stokkemænd der behbves til Rettens Sættelse og hvor-

ledes de skulle udnævnes, hbrte ei heller til Anordningen,

s °tti blot skal ordne Rettergangsmaaden, men ikke

ftettergangspersonalet. — Ibvrigt er, i Anledning af de

^°rslag, som ere gjorte i Henseende til denne Punkt,

^°get herom bestemt i det nye Udkasts § 7.

Sysselmand Finsens Bemærkning om Politiesagers

behandling efter de for Danmark gjeldende Regler,

lstedetfor efter Udkastets Bestemmelser, skjbnnes ikke

a* kunne komme i Betragtning, da Islands Locale gjbr,

a t en Politiesag ikke der kan fremmes saa hurtig som
ar>delsteds, hvorimod al den Hurtighed, Forholdene til-

lade, er indskjærpet ved Udkastet. Dog , har Cancelliet

lr°et, at dettes § 2, hvor den nævner, at Varselet skal

bestemmes efter Reglerne i N. L. 1. Bogs 4. Cap., kunde

forandres derhen, at Varselet bliver at bestemme efter

de hidtil gjeldende Regler, da det saa, i Tilfælde af at
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4832. et kortere Varsel allerede for visse Sager maatte være

3. Marts, indfort, derved vil have sit Forblivende.

Med Hensyn til hvad der er erindret ved de spe-

cielle §§ i Udkastet, bemærkes Følgende:

ad 1) I Anledning af hvad Amtmand Johnsen har

bemærket, har Cancelliet fundet, at det kunde bestem-

mes, at det i de Sager, hvor Forligsmæglingen efter

de gjeldende Love skal foretages af Dommeren, skal

være Klageren tilladt derom at henvende sig til For-

ligelsescommissionen, der da skal være pligtig at be-

handle Sagen i Eet og Alt efter de sædvanlige for

Forligelsescommissioner gjeldende Regler, ligesom den

Indklagede ogsaa skal være pligtig at mode under

samme Folger, som Udeblivelse fra Forligelsescommis-

sionen ellers har. — Delle Sidste maa udtrykkelig til—

fbies, da en Tilladelse for Klageren til at gaae til For-

ligelsescommissionen isledelfor til Retten vilde være

uden Relydning, naar ikke den Indklagede forpligtedes

til at mode.

At, efter Sliftamtmand Kriegers Forslag, Forlig paany

skulde proves af Dommeren, naar Sagen har væretved

Forligelsescommissionen, skjbnnes ikke med Virkning

at kunne bestemmes, da den Part, som eengang har

indfunden sig til Mægling, ikke under de ved Forligel-

sesanordningerne faslsalle Folger kan tilpligtes at give

nyt og det personligt Mode, for atter at sbge Forlig,

og den Part, der er udebleven ved Forligelsescommis-

sionen, ikke bbr kunne remediere sin Feil ved at ind-

v
lade sig i Mægling ved Rellen.

Derimod er det, med Hensyn til Amtmand Thor-

steinsons Forslag, fundet hensigtsmæssigt, at § 1 faaer

et Tillæg om Dommerens Berettigelse til at fastsætte et

andet Thingsted end det sædvanlige Thinghuus.

Hvad Landsoverrettens Medlemmer have yttret om,

foruden det aarlige Foraars-, Skatte- eller Mandtalsthing,

at etablere et Slags ordinairt Efteraarsthing, har man

ikke fundet at kunne tage Hensyn til.
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At Sysselmanden efler den hidtil gjeldende Tin- 1832.

genes Orden ikke har noget andet Thing, hvortil han 3. Marts,

eo ipso skal indfinde sig, uden hi i ni Foraarslhing, frem-

gaaer endog af de Erklæringer, Overrettens Medlemmer

have afgivet, og hvad Gfraad Stephensen har anført om,

at de gamle Leidarthing, som skulle være ophorte for

over 400 Aar siden, aldrig have været Sagething, er

ikke bestemt modsagt af Rettens Assessorer. — Det

vilde da være en ganske ny Byrde, der vilde paalæg-

ges Sysselmanden, hvis han paa en vis Tid om Efler-

aaret skulde holde Thing, hvor det forlangtes, uden at

erholde den Befordringsgodtgørelse m. v., som Sportel-

Reglementet 10. Septbr. 1830 § 15 hjemler ham. — Disse

proponerede Efteraarsthing bleve dog i deres Væsen,

efter de Bestemmelser Landsoverretten har foreslaaet,

ikke andet end extraordinaire Thing, der kun, for at

fritage Parterne for hiin Godlgjdrelse, fik Navn af ordi-

naire. — Da ingen af Amtmændene har gjort lignende

Forslag, men tverlimod fundet, at Sysselmanden kun

til Foraarslhinget er pligtig selv at bekoste sin Befor-

dring, saa vilde det i al Fald være fornbdent at ind-

hente deres Erklæring, hvis der skulde tages Notits af

hiint Forslag; men foruden at de efler al Sandsynlighed

ville modsætte sig, vilde Sagen derved lide et betyde-

ligt Ophold.

Men da det af de indhentede Erklæringer erfares,

at det efter den Tidsfordeling, som finder Sted for de

ordinaire Things Holdelse, vilde medfbre Ulempe, om
Sager, saaledes som § 3 forudsætter, kunde uden fore-

gaaende Underretning til Dommeren komme for ved

det ordinaire Thing, saa kan den Forskjel, §§1 og 3

have gjort imellem ordinaire og extraordinaire Thing,

ikke i sin hele Strækning vedligeholdes, ligesom og den

af Stiftamtmand Krieger bemærkede Omstændighed, at

der ugentlig holdes Bylhing i Reikevig, maa iagttages. —
1 Overeensstemmelse med Foraufdrte har Gancelliet
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1832, troet, at § \ kunde redigeres saaledes, som den i Ud-

3. Marts, kastel B er affattet. — § 2 kan formentlig redigeres

efter Udkastet A, med den ovennævnte Forandring i

Henseende til Varselet, og med den Tilfoining ved §'ens

Slutning, som det nye Udkast indeholder. — § 3 i Ud-

kastet A maa efter det ad § \ Anførte bortfalde, hvor-

imod det formenes, at en ny § 3 kan affattes over-

eensslemmende med Udkastet B. — I § 4 ere, paa

Grund af den foretagne Forandring i §§ 1 og 3, Ordene

i Udkastet A „udenfor det i § 3 omhandlede Tilfælde"

forandrede til: „saafremt et særligt Thing for hiin Sags

Skyld er berammet". — § 6 har man* troet at kunne

give et saadant Tillæg, som Amtmand Thorsleinson har

foreslaaet, skjondt det, som derved skal bestemmes,

egentlig allerede følger af Indholdet i Udkastet A. —
Forsaavidt samme Amtmand har meent, at 8 Dage

kunde være en vel kort Frist, er Tiden i Udkastet B

forandret til 14 Dage, hvilken ubetingede Forlængelse

ansees tilraadeligere, end at lade noget Discretionairt

finde Sled. — § 7 er i Udkastet B givet det Tillæg,

som Cancelliet anseer fornbdent og passende med Hen-

syn til om Parten finsker at benytte Dommerens Vej-

ledning, og angaaende Prolocollalionen og Underskrift af

det Passerede.

Hvad der under denne § af Overreltens Medlemmer

er forhandlet angaaende Antallet af Laugretsmændene

og Maaden, hvorpaa de bor vælges, vilde i al Fald ikke

fore til Forandring i denne §, men dersom en Bestem-

melse desangaaende maalte findes
v

fornoden, burde den

have en anden Plads. — Imidlertid holder Cancelliet

ikke en saadan Bestemmelse for nbdvendig.

Hvad for det Fbrste angaaer det foreslaaede Antal

Laugretsmænd, maa Cancelliet vel være enigt i, at det

i og for sig vilde være bnskeligt, at have 4; men for-

uden at ellers kun 2 Thingsvidner bruges ved Exlra-

relten, saavel som og ved Retsforhandlinger, der fore-

gaae udenfor et egentligt Thing, saasom Skifte-, Foged-
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og Notarialforrelninger, turde det og let blive for stor 1832.

en Byrde for Almuen, hvis der for en saadan enkelt 3. Marts.

Sags Skyld skulde kaldes fire Mænd, som let kunde

faae en temmelig lang Vei at reise, og for Parterne

vilde det blive bekosteligt, hvis man vilde indfore Be-

taling. — Det kan derfor ei lilraades at andrage paa

en saaden Forøgelse, uden at der af Landels Amtmænd

dertil er givet Anledning. — Endnu mindre kan det,

efter de tvende Assessorers Forslag, tilraades, at Kla-

geren selv skal foreslaae Thingmændene. Delte vilde

snarest vække Formodning imod deres Upartiskhed, og

give Anledning til vidllbflige Exceplioner, som ofte vilde

afbryde Retten, foruden at det vilde blive Spbrgsmaal

om Klagerens Godtbefindende kunde paalægge enkelt

Mand, som ellers Valget ei vilde falde paa, slig Byrde.

Det er uden al Grund, at Dommeren fik friere Hænder

ved senere Indsigelser af Modparlen, naar Mændene

vare foreslaaede af Klageren, end om han selv efter

de nu gjeldende Regler havde tilkaldt dem. — Dette

Sidste hindrer ham slet ikke fra at forkaste dem, som

siden findes inhabile. lovrigt viL Tilfældet, hvor der

kunde haves Exeeption imod de af Dommeren liltagne

Mænd, være yderst sjeldent, naar man kun ikke ved

en Lovbestemmelse vil fremkalde Udflugter af det Slags.

At Dommeren skulde medtage upaalidelige eller par-

tiske Personer, bor ikke antages, og i al Fald kan en-

hver Part i en civil Sag, hvor Retten holdes offentlig,

formaae Andre til at mode og paaagte, hvad der fore-

gaaer, hvis han har Anledning til Tvivl om Dom-

merens Ærlighed. I criminelle Sager, Notarialforrel-

n,nger og ved andre Leiligheder, hvor Retsvidnerne ere

ikke mindre viglige, kan man end ikke have denne

Garanlie. Det vilde derfor og være urigtigt her at for-

°Se Garantierne saaledes, at det indlvste, at de ved

andre Leiligheder, hvor den nok saa meget kunde be-

høves, var manglende. Der behoves formentlig ingen

Bestemmelse
i Forordningen enten om Thingvidnernes

3*
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1832. eller personlige Egenskaber eller Udnævnelsesmaade,

3. Marts, hvorimod det kan beroe ved det Norske Lov, Forordn.

3. Juni 1796 og flere Anordninger allerede foreskrive.

Hvad Landsoverretten har foreslaaet om detailleret

Anforelse af den Veiledning, Dommeren giver Parterne,

anseer Gancelliet lidet hensigtsmæssigt. Det vilde lede

til en mere forvirrende end oplysende Vid Hoflighed,

om til Exempel alle ilde valgte eller misforstaaede Ud-

tryk, som gav en Anledning til yderligere Forklaringer

imellem Dommeren og en Part, skulde protocolleres,

og Chicanen vilde vistnok i Island vide at benytte sig

af et Lovbud om slig detailleret Protocollation, som dog

ikke fuldslændigen vilde blive efterkommet. Nok er

det, at Dommeren lader prolocollere alt det Væsentlige,

at Protocollationen oplæses for Parterne, og at de have

Adgang til selv at læse det og til at gjore deres Be-

mærkninger.

§ 9 skjonnes ikke at behove den af Amtmand

Johnsen eller § 10 den af Stiftamtmand Krieger fore-

slaaede nærmere Bestemmelse, og § 12 kan formentlig

ogsaa blive uforandret efler Udkastet A; dog har man,

efter Amtmand Thorsteinsons Bemærkning i Udkastet

B tilfoiet: uat Overøvrighedens Autorisation ikke be-

hbves til den omhandlede Befuldmægtigelse", skjbndt

dette i sig selv synes overflbdigt. — § 1 3 er paa Grund
•

af samtlige Ovrigheders Erklæringer i Udkastet B redi-

geret efter det andet Alternativ i det fdrsle Udkast,

hvorhos der efter Ordet „affattet" er tilfoiet:
t(
og tilbbrlig

tilfort Protocollen". — § 14 skjonnes ikke at behove

nogen Forandring, da de Ord:
(£
hvis han findes at have

tilsidesat de ham lil Sagens vedbbrlige Fremme paa-

liggende Pligter", ligesaavel indbefatte Skjbdesloshed ved

Parternes Veiledning og Sagens Oplysning, som utilbbr-

ligt Ophold. For dolus indeholder Lovens 1— 5—3 til-

bbrlig Straf, og stbrre Detail gavner neppe. Nedsættelse

i den ved Forordn. 3. Juni 1796 fastsatte Mulkt, enten

i det Hele efter Amtmand Johnsens Forslag, eller i Hen-
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seende til Maximum, efter Landsoverrelsassessorernes, 1832.

er neppe heller enten nodvendig eller tilraadelig, saa-.

meget mindre, som andre processualske Mulkter i Al-

mindelighed ere de samme paa Island, som N. L. og

tilhorende Anordninger bestemme, hvorhos og de færre

Garantier, der iovrigt haves i hvert Land for en upar-

tisk og lilborlig Retspleie, gjor det utilraadeligt at ned-

sætte Boderne, Noget, som og i en Anordning, der

gaaer ud paa at skaffe Landet en saa god Retspleie,

som de locale Forhold tillade, vilde have et synderligt

Udseende.

Med disse Bemærkninger henstilles saaledes Sageu

til det kgl. Rentekammers behagelige Overveielse. —
Med Kammerets Betænkning udbedes samtlige Bilage

tilbagesendte. — Det kongelige Danske Ganceilie den

3. Marts 4832.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over io. Marts.

Island, ang. Betalingsmaadea af Landskylderne af

de kongelige Godser i Sonder-Amtet. Khavn den

10. MartS 1832. — Rentek. fol. Copieb. 9, Ni\ 361.

I Anledning af Hr. Stiftamtra.
8 behagelige Skrivelse

af 21. Seplbr. f. A., belræffende den fremtidige Ydelses-

maade for Landskylden af Thykkebay og Kirkebay Klo-

sters Gods samt Bjarnanes Ombud og Skalholts usolgte

Jorder i Arnes Syssel, skulle vi tjenstligen melde til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende, at ligesom Kammeret ved Skrivelse af 17.

Seplbr. 1825 tillod, at Halvdelen af ovennævnte Land-

skyld maatte indtil Fardag 1831 ydes enten in natura

eller med Penge efter Capitelstaxlen, og den anden

Halvdeel med 47a Sk. Sblv pr. Alen efler den gamle

Evaluationsmaade, saaledes tillades det ogsaa herved,

efter de oplyste Omstændigheder, at samme Ydelses-

maade endnu maa vedvare i 3 Aar fra Fardag 1831 til

Fardag 1834. — Rentekammeret den 10. Marts 1832.
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,832 - Kongelig Resolution ang. Auskultant i Rente-

hTmI^s. kammeret Thork. Åbrah. Hoppes Reise i Island.

Khavn den 10. MartS 1832. — I Rentekammerets

Forestilling 6. Marts bemærkes, at Auskultant i Rentekam-

meret, Kammerjunker Hoppe, havde anholdt om Tilladelse

til at reise til Island, for ved et længere Ophold og Omreiser

der i Landet at gjore sig bekjendt med det Locale, saavcl som

med dets Anliggender og Beskaffenhed. Dette anseer Kam-
meret ogsaa for meget gavnligt, og frisker, at han maatte

komme til at opholde sig der to Sommere og den mellemlig-

gende Vinter, hvortil Omkostningerne anslaaes til 3000 Rbd.

Selv. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1832 A, Nr. 78.

Vi ville allern. have tilladt, at Auskultant i Vort

Rentekammer, Kammerjunker Hoppe, maa foretage en

Reise til Island, og der opholde sig i \ V2 Aar, for at

forskaffe sig noiagtig Kundskab om det Locale og For-

fatningen sammesteds, og maa ham, efter Regning,

godlgjbres af den islandske Jordebogskasse de Om-

kostninger, som Reisen i det Hele maatte foraarsage

ham. — Kjobenhavn den 10. Marts 1832 1
.

m
%

14. Marts. Kongelig Resolution ang. Beregningsmaaden

af Jordafgifterne af det kongelige Jordegods i

Vester - Amtet. Khavn den 14. Marts 1832. —
I Rentekammerets Forestilling 6. Marts bemærkes, at foruden

Bardastrands og Alptafjords J'order, tilsammen 14 Gaarde,

som vare bortforpagtede, eiede Kongen i Vester-Amtet det saa-

kaldte Arnarstappens Ombud, bestaacnde af 100 skyldsatte

Gaarde, Skogarstrands Ombud 9 Gaarde, Isafjords Syssels

Jorder, bestaaende af 9 Gaarde, og Stranda Syssels med Skal-

holts Bispestols Jorder, ialt 25 Gaarde. Af dette Jordegods

betaltes Landskyld enten i Fisk eller andre Naturalier efter

Capitelstaxt, og Qvildeleien ligeledes, beregnet efter 20 Pd.

Smbr af hvert Qvilde. Mandslaan erlagdes derhos af Jorde-

*) ved Rentek. Skriv. 24. Marts er denne Resolution com-

municeret Stiftamtmanden og Landfogden i Island, med
Tilfbiende,'at der er beordret udbetalt 600 Rbd. til den

Reisendes Equipering. Rentek.'Jsl. Copieb. 9, Nr. 430—431.
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godset i Arnarstappens Ombud med 1 Rbd. i Penge ifc>lge 1832.

kgl. Resol. 13. Juni 1787. 14 # Marts.

Tilforn var det deels ved Sædvane, deels ved positive Be- "
"~

stemmelser fastsat, at Landskylden, forsaavidt den ikke ydedes

in natura, skulde betales med et vist Pengebelbb, der for Arnar-

stappens Ombuds Vedkommende var bestemt til 1-Rbd. 57 Sk.

pr. "Væt eller 80 Pd. Fisk, uien paa de ovrige Godser, hvor

Landskylden var bestemt efter Hundreder og Alen, var 1 Alen

evalueret til 4'/2 Sk. og 1 Hundrede til 5 Rbd. 60 Sk. Dog
fandtes i Stranda Syssel 1 Hundrede evalueret til 4 Rd. Specie

eller 4 Rd. 48 Sk., ligesom Anordn. -9. Septembr. 1791 § 5

havde bestemt for Holum Bispestols Jorder. Naar Qvildeleien

ikke erlagdes med Smor in natura, beregnedes den paa Arnar-

stappens og Skogarstrands Ombud til 1 Rd. 9 Sk., /men i Stranda

Syssel til 90 Sk. pr. Qvilde.

Disse Bestemmelser til Penge, der vare fastsatte medens

Monopolhandelen stod paa, vare vel gaaede over til Rigsbank-

penge Daler for Daler, men ved de Forandringer i Priserne,

som fulgte af Monopolhandelens Ophor3 vare mange Klager

indlbbne fra Stiftelser og' Embedsmænd, som lede betydelige

Tab
5
herpaa sdgte man at bdde ved For. 20. Marts 1815 § 1

og ved For. om Capitelstaxterne 16. Juli 1817, hvorefter Jord-

afgifterne skulde betales enten i de lovLestemte Naturalier

eller i Penge efter Capitelstaxt. Men denne Forandring ind-

traadte ikke for Vester-Amtets Vedkommende, men den gamle

Evaluationsmaade vedblev, rigtignok uden Hjemmel, til Fardag

1823. Ved Resol. 9. Mai 1823 blev al Tiltale i denne An-

ledning eftergivet, og den gamle Evaluationsmaade tilladt i 2

Aar. Lignende Eftergivelse fandt Sted ifdlge kgl. Resolution

20. Decbr. 1826 indtil Udgangen af Regnskabsaaret til Fardag

1831. Med Hensyn til det fremtidige Forhold havde Amt-

manden nu indberettet, at med Hensyn til Skogarstrands Om-
bud havde Leilændingerne erklæret, at de vilde opsige Bygselen

paa deres Gaarde, hvis Evaluationen blev forhoiet. Leierne

paa Arnarstappens Ombuds Jorder erlagde deres Afgifter in

natura. Med Hensyn til Stranda Syssel mente Sysselmanden,

at det ikke vilde være umuligt at erholde det Halve i Natu-

ralier, men han antog ikke, at Jordebogskassen vilde vinde

ved Forandringen, og han selv frasagde sig Administrationen,

ifald en Forandring skulde indtræde.

Efter Amtmandens Opgivende svaredes paa Selveiergodset

og det beneficerede Gods i Vester- Amtet den halve Deel af
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4 832. Landskylden i et eller andet Naturalprodukt, men den anden

- halve Deel efter gammel Evaluation med 4 Sk. Sftlv pr. Alen.

14. Marts. Ifolge Rentekammerets Mening vilde det saaledes ikke gaae

an at paabyde en almindelig Evaluation efter Capitelstaxten,

deels paa Grund af Fæsternes Fattigdom, deels fordi de havde

det billigere paa Privatgodset. Paabud af Erlæggelse in na-

tura kunde hverken stemme med Leilændingernes eller Kon-

gens Interesse, da Auctionernes Udfald ansaaes for i hoi Grad

usikkert, og kunde let give mindre Udbytte end den gamle

Evaluation. Det ansees derfor at være mest passende, i Over-

eensstemmelse med kgl. Resol. 3. Decbr. 1823, at tilstaae en

temporair Modification i Afgifterne. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1832 A, Nr. 83.

Vi bemyndige allern. Vort Rentekammer til at sam-

tykke i, at Leilændingerne paa de Os tilhorende Godser

i Islands Vester-Amt endnu i 5 Aar, fra Udgangen af

Regnskabsaaret (il Fardag 1831 at regne, erlægge deres

Landskyld, forsaavidt de ikke yde den in natura, med

Penge efler den gamle Evaluationsmaade, nemlig med

1 Rbd. 57 Sk. Solv for hver Væt af Fisk, eller, hvor

saadant hidtil maalté befindes al have været Tilfældet,

med Halvdelen in natura, og den anden Halvdeel efter

den gamle Evaluation, samt, forsaavidt ingen anden

lovgrundet Evaluation for noget enkelt Gods i Særde-

leshed maalte finde Sled, med 4Va Sk. Solv for hver

Alen af anden Nalural-Landskyld, hvilken Pengebelaling,

saavel som Mandslaanet, der af Vedkommende svares,

som hidtil, med 1 Rbd. Solv, bliver at erlægge enten

med rede Solv, eller med Sedler og Skillemynt, efter

den ved disse Afgifters rette Forfaldstid gjeldende

Cours. — Kjobenhavn den 14. Marts 1832 1
.

14. Marts. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

de kongelige Leilændinger i Gullbringa Syssel og

') communiceret Amtmanden i Vester-Amtet ved Rentek. Skriv.

24. Marts 1832. Isl. Copieb. 9, Nr. 428.
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Mosfellssveit. Khavn den 14. Marts 1832 — 1832.

1 Rentekammerets Forestilling 6. Marts anføres, at ifolge de 14. Marts,

af Stiftamtmand Stephensen, i Skrivelser 25. August 1791 og

6. Septbr. 1792, meddelte Oplysninger, var der i Christian den

Andens Tid, omtrent 1518, oprettet et Hospital paa Vid«, hvori

6 af de fattigste og redeligste kgl. Leilændinger i Gullbringe

Syssel og Mosfellssveit, samt ligesaa mange Enker, skulde nyde

fri Underholdning for deres Livstid. For at erholde Adgang

skulde Vedkommende have redelig svaret sine Afgifter, ved-

bbrligen rbgtet Jorden, svaret Qvilder i vedborlig Stand ved

Fratrædelsen, og endelig være gamle og i fattige Omstændig-

heder. Indtil 1752 var Hospitalet paa Vido, men da denne

Oaard ved kgl. Resol. 2-1. Mai 1751 indrommedes Landfogden

til Embedsbolig, skulde det forflyttes til Ternb (perney) ; der

vare imidlertid ingen Bygninger til dette Brug, bg saaledes

tillod Resol. 17. April 1752 at Stiftelsen flyttedes til Gufunæs,

°g at dertil henlagdes Gaarden Eioi. Hospitalet vedblev saa-

ledes paa Gufunæs indtil 1795, da det ifolge kgl. Resol. 18.

Septbr. 1793 bestemtes, at Hospitalet skulde ophbre, og en

tension, ialt 96 Rdl. aarlig, tilstaaes Leilændingerne. Nu havde

Stiftamtmand Krieger indberettet, at de reglementerede Pen-

sioner kun oppebåres af 3 Leilændinger og 2 Enker, ialt 42

&bd, aarlig, og at det fulde Belbb ikke i de sidste 30 Aar
yar blevet udbetalt, hvorved den opsamlede Rest var bleven

Rbd. 32 Sk. Sblv. Stiftamtmanden foreslog nu nogle For-

andringer i Uddelingsmaaden, eller og som Alternativ, at hele

•^elbbet af 96 Rbd. aarlig maatte enten blive anvendt til Op-
rettelse af et Hospital for Syge og Fattige i hele Sbnder-Amtet,
eUer og til Præmier paa 5-10 Rbd. for Jordforbedringer,

hvortil dog Kammeret bemærker, at Belobet kun var bestemt

kgl. Leilændinger og ingen andre, uagtet man ikke havde

kunnet finde nogen Fundats eller Reglement for Stiftelsen.

Kammeret foreslaaer derfor, at det opsparede Belbb danner et

^°nd til Understbttelse for kongl. Leilændinger i hele Sbnder-

^tøtet, med visSe derom foreslaaede Bestemmelser. — Rentek.

^elat. og Resol. Prot. 1832 A, Nr. 84.

Det skal fremdeles have sit Forblivende ved Be-

dømmelserne i allerhbieste Resolution af 18. Septembr.

^93, hvorefter af den islandske Jordebogskasse aarligen

) Kgl. Resol. 7. Juni 1833.
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-1832. maae anvendes 96 Rbd. Sølv til Understøttelse for de

14. Marts, dertil mest værdige gamle og fattige Leilændinger paa

Vort Gods i Guldbringe Syssel og Mosfeils-Sveit paa

Island, eller disses Enker, saaledes at sex Leilændinger

tilstaaes hver 10 Rbd. Solv aarligen, og ligesaa mange

Enker hver 6 Rbd. Sølv aarligen, dog at følgende Reg-

ler blive at iagttage ved Uddelingen af bemeldte Under-

slottelser, nemlig:

a) at Understøttelsen kun udbetales Vedkommende

fra den Dag den bliver Nogen forundt, og ikke fra den

Tid den, der sidst nød samme, har ophørt at erholde

den. — b) at Adgang til at erholde Understøttelse ikkun

staaer aaben for de Leilændinger, som formedelst Alder

eller Svaghed fratræde deres Gaarde, naar de indtil

den Tid have svaret deres Afgifter til Jordebogskassen,

eller dog kun ved særegne dem tilstødte Uheld have

været hindrede deri. ligesom de Understøttelser, der

forundes Enker, bortfalde, naar disse gifte dem igjen;

og — c) at enhver af Understøttelserne maa udbetales

Vedkommende til hvilken Tid i Aarets Løb den maalte

blive begjært, men at den i Reglen bor være forlangt

inden Aarets Udgang, da i modsat Fald en anden

Trængende kan antages.

Af det Belob, som for den forbigangne Tid ikke

er blevet udbetalt af forberorte 96 Rbd. Solv aarligen,

og som desaarsag er blevet indestaaende i den islandske

Jordebogskasse. skal derimod dannes en særegen Fond,

der bliver at gjore frugtbringende, og maae Renterne 1

deraf anvendes til Understøttelse forst for fattige, gamle

og værdige Leilændinger paa Vort Gods i Guldbringe i

Syssel og Mosfells-Sveit, saafremt der sammesteds maatte
* *

I

være flere, end de, der kunne erholde fornøden Under- I

stottelse af de dertil bevilgede 96 Rbd, aarligen, og

dernæst, saafremt ingen saadanne findes, for lignende

Trængende fra Vort Øvrige Gods i Sønder -Amtet paa

Island.
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14. Marts.

Hvis det Tilfælde i Fremtiden indtræffer, at der, 1832.

naar nogen Understottelses-Portion af de tidtnævnte 96

Rbd. bliver ledig, ikke findes Nogen dertil qualificeret

i Guldbringe Syssel og Mosfells-Sveit, bor det Belob,

der saaledes bliver besparet, indtil nogen Saadan mel-

der sig, henlægges til nysnævnte Fond, og i Forbindelse

med denne gjbres frugtbringende, og anvendes, ligesom

iovrigt den Deel af Renterne af selve Fonden, der ikke

anvendes til Understøttelse, bliver at lægge til Capitalen.

De samme Regler, der i det Foregaaende ere nævnte

for Slorrelsen af og Adgangen til de ved allerhoieste

Resolution af 18. Seplbr. 1793 bestemte Understøttelser,

skulle ogsaa være cjeldende for de Understøttelser, der

ville være at meddele af den nysomtalte Fond, saa-

ledes at der blive lige mange Portioner for Leilændinger

og for Enker, samt at disse Portioners Antal forøges

efterhaanden, som Renterpe dertil blive tilstrækkelige.

Og har Vor Stiftamtmand over Island at indsende et

efter disse Grundsætninger forfattet Regulativ for samt-

lige ovenomtalte Understbttelser til nærmere Approba-

tion. — Kjdbenhavn den 1 4. Marts 1832 \

Kongelig Resolution ang. Oplæreise af to unge i*. Marts.

Mænd fra Island paa Skolelærer -Seminarium i

Danmark. Khavn den 14. Marts 1832 2
.
—

I Rentekammerets Forestilling 6. Marts bemærkes, at Savnet

af en Almueskole i Reykjavik havde længe været foleligt, da

Eyen talte blandt 500 Indvaanere 70 til 80 Bom. I 1830 var

der blevet oprettet en Skole, hvori 18 Bbrn nbd Underviisning

1 Læsning, Skrivning, Regning, Religion m. v., tildeels efter

den indbyrdes Underviisnings Methode. Stiftsøvrigheden ind-

gik derpaa med et Forslag til Cancelliet om, enten at en Skole-

lærer maatte blive sendt til Island, eller at en islandsk Student

') communiceret Stiftamtmanden over Island ved Rentek. Skriv.

24. Marts 1832. Isl. Copieb. 9, Nr. 427.
a
) Canc. Skriv. 7. April 1832.
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1832. maatte blive sendt til et Seminarium i Danmark til Uddan-

nelse. Cancelliet fandt det forste Alternativ paa Grund af

14. Marts. Sproget utilraadeligt, men foreslog, at to unge Islændere skulde

sendes til Danmark for at gaae i et Seminarium, mod at er-

holde fri Reise og fri Underviisning. Nu havde det viist sig,

at Ingen havde villet indlade sig paa dette Tilbud, hvorfor

man ansaae det nodvendigt endvidere at tilbyde fri Under-

holdning paa Seminariet, der ifolge Reglement 10. Febr. 1818

§ 14 var bestemt til 100 Rbd. rede Solv aarlig i 3 Aar, samt

endvidere 20 Rbd. til Klæder. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1832 A, Nr. 85.

De tvende Islændere, der, efter inclbemeldte For-

slag fra Stiftsøvrigheden for Island, derfra ville blive

nedsendte for at oplæres ved et af Skolelærer- Semi-

narierne i Vort Rige Danmark, ville Vi allern., foruden

1 fri Reise fra Island hertil og igjen tilbage, endvidere

have forundt fri Underholdning ved det paagjeldende

Seminarium, saalænge de sammesteds opholde sig, og

desforuden en Hjælp til Klæder af 20 Rbd. Solv hver

aarligen, saaledes at samtlige i denne Henseende for-

nodne Omkostninger udredes af den islandske Jorde-

bogskasse, Alt paa Vilkaar, at de, efter fuldendt Læretid,

blive forpligtede til, mod passende Betaling, at paatage

sig hvilket Skolelærer- Embede dem af vedkommende

Ovrighed paa Island maatte blive overdraget. — Kjbben-

havn den 14. Marts 1832 \

\7. Marts. Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Tiende- Ydelsen af Jordqvilder i

Island. Khavn den 17. Marts 1832-. — Rentek.

Isl. Copieb. 9, Nr. 388.

I et Andragende til Rentekammeret af 2. Decbr.

1825 har Amtmanden over Islands Nord- og Osteramt,

communiceret Cancelliet ved Rentek. Skriv. 24. Marts 1832.

Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 426.
a
) Canc. Skriv. 7. April 1832.
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Johnsson, anholdt om en Bestemmelse for, hvorvidt 4832.

Selveiere, der selv beboe deres Gaarde, ere berettigede 17- Marts,

lil al paastaae et vist Antal af Gaardens Kb'er og Faar

undtaget fra Lbsegodstiende, paa Grund af at disse

Kreaturer maatte betragtes som en til Gaarden hen-

hbrende fast Besætning, der saaledes udgjbre en Deel

af samme, at Tienden af dem maa ansees indbefattet

i Tienden af Gaarden, eller Jordetienden.

Efter at vi i denne Anledning havde indhentet Er-

klæring fra daværende Stiftamtmand Hoppe og Amtmand

Thorsteinson om, hvorledes der hidtil i saa Henseende

havde været forholdt i Sonder- og i Vesleramtet, udbad

vi os ligeledes det kgl. Danske Cancellies Betænkning

over Sagen, hvilken vi modtog i behagelig Skrivelse af

$7. Januar 1829. — Senere have vi endnu indhentet

Betænkning, saavel fra den kgl. Landsoverret i Island,

$om fra Biskoppen Steingrim Johnsen; og ved nu at

have taget Sagen i det Hele under Overveielse, finde

vi, at flere Spbrgsmaale med Hensyn til Tiende af

Qvilder, eller den Besætning af Kreaturer, som af Jord-

brugere holdes, hvorom Meningerne mellem de islandske

Autoriteter ere deelte, kunde behbve en nærmere Af-
— /

§jorelse, end der i den hidtil emanerede Lovgivning

findes.

Kammeret maa være enig med Gancelliet i det i

Sammes ovennævnte Skrivelse Yttrede, at det maa være
uden Indflydelse paa Forpligtelsen at svare Tiende af

^aardbesætningen, enten Eieren selv beboer og bruger

Gaard, eller han har borlbygslet den, og at derfor,

Såfremt der er Hjemmel for, under Tienden af en

bortbygslet Gaard at indbefatte Tienden af et vist An-

Qvilder, den samme Bet da ogsaa bbr tillægges

tieren, naar han selv beboer sin Gaard. Skjbndt der
riu

> med Hensyn til bortbygslede Gaarde, efter hvad

^
er i de indkomne Erklæringer er oplyst, ikke alene

ln8en positiv Hjemmel haves for, at et vist Antal Qvil-

c*ep kunde fblge samme tiendefrit, men Saadant endog
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1832. synes at være i Strid med de Love, ved hvilke Tienden

17. Marts, i Island er bleven indfort og stadfæstet, saa finder dog

nu en saadan Tiendefrihed Sted ifølge en paa flere

Aarhundreders Sædvane grundet Praxis; og ligesom

denne Sædvane upaatvivieligen ved dens Ælde maa

have vundet Lovskraft, saaledes kan der, saavidt vi

skjbnne, heller ikke være Fbie til at ophæve den, naar

hensees til de Omstændigheder, hvorved den er frem-

kaldt, hvilke i næsten alle Sagen følgende Erklæringer

ere berbrte, men især i den islandske Landsoverrets

Betænkning findes udviklede. — Af Sagens Documenter

vil imidlertid erfares, at der ikke er etableret nogen

fast Hegel for, hvor mange Qvilder en Leilænding kan

holde tiendefrit paa sin tilbygsiede Gaard. Saavidt man

kan skjbnne, undtages udentvivl fra Tienden alle de

Qvilder, som tilligemed Gaarden, ved dens Bygsling,

ere af .lorddrollen overladte Leilændingen, siden disse

vel betragtes eller i alt Fald angives som den Gaarden

fblgende Besætning. Men ligesom delte med Hensyn

til Leilændingerne medfbrer et Misforhold, idet det be-

roer paa privat Overeenskomsl med Jorddrotten, hvor-

mange Qvilder han vil lade fblge Gaarden, og som i

det mindste paa flere Steder snart er et stbrre, snart

et mindre Antal, uden noget Forhold til Gaardens Dyr-

hed (vide Amtmand Thorsleinsons Skrivelse af 30. No-

vembr. 4823), saaledes vil og ved de Gaarde, som be-

boes og bruges af Eierne selv, al Regel savnes, siden

alle Kreaturer paa samme kunne unddrages Tiende-

afgiften ved at blive erklærede for Gaardens faste Qvil-

der, hvilket og paa flere Steder er forsbgt, saaledes

som de indkomne Erklæringer vise. Vi ansee det der-

for nødvendigt, at der, ved at afgjore Spbrgsmaalet:

om Selveiere kunne undtage Qvilder fra Tiendeafgiften,

tillige bor fastsættes en almindelig Regel for, hvor stort

et Antal Qvilder der bor være tiendefri, ligesaa vel paa

de borlbygslede som paa de af Selveierne selv beboede

Gaarde, og skjbnne vi i denne Henseende ei rettere,

.;1
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end at man vel bedst fblger den Regel, som, ifolge 1832.

hvad Landsoverretten har yttret, vel nogenlunde kan Marts,

ansees for den almindeligste, nemlig; al der med en

20 Hdr. Gaard fblger 4 Qvilder, eller at 1 Qvilde for

hver 5 Hdr. af Gaardens Dyrhed frilages for Tiende. —
Vi tilfbie her den Bemærkning, at hvis den her angivne

Regel antages, da bortfalder dermed al Undersøgelse

°m, hvem Qvilderne paa en Bygselgaard tilhore, thi

hvad enten Leilændingen selv eier Qvilderne, eller har

faiet dem fra Fremmede, eller har modtaget dem fra

Jorddrotten, enten tilligemed Gaarden eller ved en selv-

stændig fra Rygslingen forskjellig Contrakt, saa maa dog
1 alle Tilfælde det oven bestemte Antal Qvilder, som

horende ind under Gaardens lovbestemte Dyrhed, og-

saa være indbefattet under dennes Tiende, allsaa fri-

taget fra særlig Tiendeafgift, idet det bliver en privat

Sag mellem Jorddrotten og Leilændingen, hvo af dem
der skaffer det til Gaarden horende Antal af tiendefrie

Qvilder. — Med Hensyn paa de Jorder, som ere solgte

fra forrige Skalholts Bispestol, er det anseel tvivlsomt,

°ni Regelen angaaende Tiendefrihed for et vist Antal

QviUler her kunde ansees anvendelig. Man har argu-

menteret herimod fra den Omstændighed, at disse Jorder

ifolge Auctionsconditionerne ere solgte, deels med Fri-

tagelse for Jordtienden, deels med det Vilkaar, at ingen

fas le Qvilder maae fblge Gaardene, naar disse bort-

bygsles. Deraf, at Eierne af disse Gaarde ere fritagne

far Jordtienden, fblger rigtignok, at de ikke kunne paa-
° eraabe dem den Omstændighed, som er den oprinde-

*'Se Anledning til Tiendefrihed for Gaardenes Besætning,

Dern lig
?

at dette er enslags Erstatning for at Jordbrugerne
ere Vedblevne at svare Jordtienden efter Gaardenes

Bamle Dyrhed, uanseet at Landskylden — den egent-

"g® Basis for Tienden — ikke nær er det, den var

fardum, da Tienden blev indfort, nemlig Vi o Deel af

•fardens Dyrhed; men paa den anden Side maa erin-

dpes, at det i sig selv ikke er usandsynligt, at man ved
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1832. den i Auctionsconditionerne tilsagte Tiendefrihed har

Marts, tilsigtet, at den samme Frihed for Tiende, som forhen

havde fundet Sted paa Bispestolens Godser, skulde

fremdeles vedblive uforandret, uagtet de nu gik over

til privat Eiendom, og da det maaskee endog kunde

være muligt, at der, saalænge disse Gaarde have lagt

under Bispestolen, ikke har været ydet Tiende af deres

Besætninger, saa maatte under hiin Forudsætning Kjo-

bérne ogsaa erhverve dem med samme Ret, hvormed

Bispestolen forhen havde besiddet dem, allsaa med

Frihed for Qvildetienden. Hertil kommer endnu, at det

Udtryk i Auctionsconditionerne: Frihed for Jordtienden,

synes at maatte indbefatte Frihed for Tiende ikke alene

af Jorderne i og for sig selv, men ogsaa af de Qvilder,

der efter det Foranfdrte ifolge Sædvane betragtes som

Pertinents til Jorderne, hvilke, efter de i Tidens Lob

forandrede Forhold, ikke mere i og for sig selv, men

kun i Forbindelse med Besætningen eller Qvilderne,

nogenlunde faae den Værdie, Dyrhed, som kan be-

grunde den fulde oprindelige Jordtiende. — Hvad den

Omstændighed belræft'er, at der med disse Gaarde ei

kunne folge faste Qvilder, da maa herved erindres, at

det Udtryk, faste Qvilder, kan tages i en dobbelt Be-

tydning. Faste Qvilder, i egentlig Forstand er den lov-

bestemte, fra Gaarden uadskillelige Besætning, som

Jorddrotten er forpligtet til at lade folge og LeilændingeD

forpligtet til at modtage tilligemed Gaarden og siden

tilsvare, og hvis bestemte Antal det end ikke staaer til

Parterne ved Overeenskomst enten at forbge eller for-

mindske; dette Slags faste Qvilder finde imidlertid

alene Sted paa de kongel. og de beneficerede Godser,

men aldeles ikke paa de private Jorder, paa hvilke

allsaa alle Qvilder eller al Besætning kan kaldes lbse

Qvilder, i Modsætning til de faste Qvilder i hiin angivne

indskrænkede Forstand, hvilket oplyses ved Amtmand

Thorsteinsons Skrivelse af 30. Novbr. 1823. Dernæst
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forstaaes ogsaa ved faste Qvilder den Besætning, som 1832.

Jorddrollen ved Bo.rtbygslingen overlader Leilændingen, 17. Marts,

og som denne har at vedligeholde og lilsvare tilligemed

Gaarden; men da denne Qvildebesælnings Antal, som

foran berort, aldeles beroer paa den Overeenskomst,

der mellem Jorddrotten og Leilændingen træffes ved

Bygslingen, saa maa ved Ibse Qvilder, i Modsætning

til faste Qvilder i den her sidst anfbrle Betydning, alene

forstaaes de Qvilder, hvilke Leilændingen enten selv

eier eller og har leiet af en tredie Mand, eller i alt

Fald af Jorddrollen ved en særlig af Bygselconlrakten

uafhængig Overeenskomst, der folgcligen kan
(

udlobe,

fornyes og forandres, uden at saadant vedrbrer den

egentlige Bygselconlrakt. Nu er del aabenbart, at For-

budet mod faste Qvilder i Auclionscondilionerne, efter

hvilke Skalholts Bispestols Jorder ere solgte, alene sig-

ter til faste Qvilder i egentligste Forsland eller i den

oven forsi angivne Betydning, hvilke maalle fblge Gaar-

dene saalænge disse vare beneficeret Gods, men som

maalle ophore, da Jorderne kom i privat Eie; og paa

denne Maadc forslaaet, er der allsaa aldeles ikke, ved

del her omhandlede Vilkaar i Auclionscondilionerne,

bevirket nogen Forskjel i Henseende til Qvildebesæt-

ningen mellem de paa forrige Skalholts Bispestols Godser

beliggende Gaarde og alle bvrige private Jorder i Is-

land, hvorimod be^ce Skrns Eiendomme me^et mere
7 CC C C

forsaavidt ere bragte under een og samme Regel, at det

nemlig beroer paa privat Overeenskomst mellem Jord-

drollen og hans Leilænding, hvormange Qvilder den

Sidste skal modtage med Gaarden; hvoraf atter synes

at fblge, at den samme Regel, som bliver gjort gjel-

dende for alle andre Jorder, ogsaa maa fblges paa for-

rige Bispestolsjorderne, nemlig, at 1 Qvilde frilages for

Tiende for hver 5 Nundr. af Jordernes gamle Dyrhed,

hvilken paa andre Steder ligger til Grund for Jord-

tiendens Beregning.
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4832. Hvad Tienden af de ttvrige Qvilder eller Kreaturer

17. Marts, angaaer, hvilke foruden det fritagne Anlal holdes paa

Gaardene, da mode ogsaa i denne Henseende flere

Sporgsmaale, hvilke det forekommer os rigtigst ved

denne Lejlighed at see afgjorte. Det Spbrgsmaal,* om
Tienden af udleiede Kreaturer skal udredes af Ei e-ren

eller Brugeren, burde, hvis del blot betragtedes med

Hensyn li 1 disse Parter indbyrdes, vistnok alene være

Gjenstand for Afgjbrelse ved privat Overeenskomst, thi

Tienden maa efter sin Natur altid falde Eieren til Byrde,

hvad enten han nu, imod selv at udrede samme, stipu-

lerer sig saameget hbiere Leie, eller han forbinder Leie-

lageren til at betale Tienden, og derfor dog bliver nbdt

til at lade ham faae en dertil svarende Nedsættelse i

Leien; og det maa altsaa forsaavidt være uden væsentlig

Indflydelse paa Retsforholdet mellem Eier og Leier ind-

byrdes, enten saa Tienden præsteres af den Ene eller

den Anden. Heller ikke kan Sporgsmaalels Besvarelse

være af Viglighed med Hensyn lil Tiendelagerne, for-

saavidt Tienden, hvad enten den præsteres af Eier eller

Leier. tilfalder de samme Tiendebereltigede, hvilket —
paa en enkelt Undtagelse nær, som senere skal be-

rbres — altid finder Sted, naar baade Eier og Leier

have Ophold i den samme Jurisdiclion eller i det samme

Tiendedislrikt. Hvis delte derimod ikke er Tilfældet,

bliver det nbdvendigt at afgjbre, om Tienden tilfalder

de Tiendebereltigede der hvor Eieren boer, eller dem,

der hæve Tiende der hvor Leieren har Ophold. Lige-

som det imidlertid vel ikke kan være Tvivl underkastet,

at Tienden af de faste Eiendomme maa erlæc^es til

de Tiendebereltigede paa det Sted, hvor Eiendommen

er beliggende, uden Hensyn paa, hvor Eieren har sit

personlige Opholdssted, saaledes synes det dog ogsaa

at komme mest overeens med Sagens Natur, at Tien-

den — om ikke af alt Lbsbre, saa dot* af udleiede

Kreaturer — erlægges til de Tiendeberetligede paa det

Sted, hvor Kreaturerne findes paa den Tid, at de skulle
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angives lil Tiende, uanseet at Eieren boer andetsteds; 1832.

thi ei at tale om, at Eieren muligen end ikke altid 17. Marts,

kunde have vis Kundskab om, hvorvidt de af ham paa

langlborlliggende Steder udsatte Kreaturer endnu vare

i Live, naar han opfordres at ejbre Tiendeangivelse,

saa vil det og være aldeles umuligt for den Repslyrer

og Sysselmand, under hvis Jurisdiclion Eieren boer, at

fore den fornbdne Control med dennes Angivelse til

Tiende (cfr. Anordn. 17. Juli 1782 i Fogtm. 1
Till. § 1, 2)

forsaavidt de ham tilhbrende, i fremmede Jurisdictioner

udleiede, Qvilder angaaer. Vilde man lade Brugerne

af leiede Qvilder gjbre Tiendeangivelsen for deres Rep-

slyrer og Sysselmand, for at disse kunde modiage

Angivelsen, controllere dens Riglighed og siden give

Underretning derom til den Sysselmand, under hvis

Jurisdiclion Eieren boer, for at Tienden her kunde

blive indfordret, da vilde dette i mere end een Hen-

seende være forbunden med Forviklinger og Ulempe;

saaledes kunne de Indsigelser, som Eieren muligen

maalte fremfbre, let foranledige vidllbflig Correspon-

dence og Undersbgelse; ogsaa kunde muligen det Mand-

tølslhing, hvorved Eieren moder til Tiendeangivelse,

a ll være holdt og igjen hævet forinden Sysselmanden

tøodlog den Underretning om Leiernes x\ngivelse —
der jo og maalte skee til Mandtalsthing — som han

skulde have brugt ved Tiendens Indkrævelse med meget

m ere. Ligesom det saaledes, saavidl vi skjbnne, maa
ansees aldeles grundet i Sagens Natur, at Qvildelienden

erlnegn es af Leielageren og tilfalder de Tiendeberelligede
1 det Distrikt, hvor han boer og bruger de Qvilder,

hvoraf Tienden falder, saaledes forekommer ogsaa i

Amtmand Thorsleinsons Skrivelse til Sysselmand Svein-

bjornsen af 30. Novbr. 1823 en Yltring, der lader for-

ede, at delte, i det mindste paa de Heste Steder, er

de fc Sædvanlige; og naar det i Tiendelovgivningen be-

D nu rigtigere i denne Samling IV, 664-670.

4*
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4832. stemmes, eller dog forudsættes, at Tienden erlægges

17. Marts, af Eieren (hvorom kan sees Thorsleinsons Skrift om

kongl. og andre offentlige Afgifter i Island, S. 53 § 8),

da har man rimeligviis enten blot haft det sædvanlige

Tilfælde for Oie, at Eieren selv besidder og bruger de

liendebærende Ting, og ikke paatænkt det Tilfælde, at

de vare overladte Andre til Brug, eller og kan derved

være sigtet til, at Tienden, som vi foran have berort,

dog altid maa bæres af Eieren, ihvordan der end for-

holdes med dens Udredelse. Mod den her anforte

Grundsætning, at hæve Tiende af udleiede Qvilder hos

Brugerne, er —
- efter hvad Sysselmand Sveinbjornsen

har andraget fra Eiernes Side fremsat en Indven-

ding, hentet fra Maaden, paa hvilken Tienden ifblge

Lovgivningen beregnes. Det maa nemlig mærkes, at i

Oldtiden, da Tienden blev indfort, skal Landskylden

saavelsom Leie og Rente ordentligviis have været 10

pCt. af Tingens Værdie, hvorefter formodenlligen Tin-

genes saakaldle Dyrhed er bleven bestemt til 10 Gange

denne Landskyld eller Leie og Bente, af hvilken igjen

Tienden skulde udgjore Vio Deel, folgelig Vioo Deel af

Tingens lovbestemte Dyrhed; saaledes bliver af en Dyr-

hed til 20 Hundr. = 2400 Al. beregnet i Tiende 24 Al.,

af 10 lldr. i Tiende 12 AL, af 5 Mdr. i Tiende 6 AL; men

delte Forhold vedligeholdes ikke længer, naar Dyrheden

falder under 5 lldr., hvorimod Loven da bestemmer af

:

4 lldr. — 480 Alen tiendes 5 Alen

3 _ = 360 — — 4 —
2 — = 240 — ~ 3 —
i — =120 — — 2 —
i/
a _ 60 — — \ —

(hvorom kan sees Thorsleinsons citerede Skrift, S. 50).

Delte foranlediger, at naar Qvilder tiendes hos Leietageren,

og, hvad lelleligen kan indtræffe, ikke, i Forening med
1

hans bvrige tiendepliglige Gods, udgjbr en Dyrhed af

5 Hundr., bliver Tienden beregnet efter den nysanforte

hbiere Maalestok, og falder saaledes Eieren, der dog
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paa den ene eller anden Maade maa godtgjbre Leie- 1832.

tageren hans Udlagte, til storre Byrde, end hvis der 17- Marts

var blevet tiendet hos ham selv, naar han, ved at an-

give Qvilderne med sit bvrige Gods, havde bragt dem
ind under den 5 Nundr. Dyrhed, og allsaa alene ydet

Tiende af dem efter denne lettere Beregningsmaade.

V' skjbnne imidlertid ikke, at denne Indvending kan

være af den Vægt, at den skulde kunne omstbde hiin

ovennævnte Begel, at hæve Qvilde-Tienden hos Brugeren;

lhi naar denne, efter hvad vi foran have fremsat, virkeligen

findes at være den naturligste, simpleste og saa godt

som ene praktisk anvendelige, kan det neppe have nogen

Betænkelighed at underkaste den Eier, der vil have

fordelen af at udlcie sine Kreaturer, den af delle For-

hold nbdvendigen fblgende Byrde, at bære en, vel noget,

men i del Hele taget dog hbist ubetydelig, forhbiet Tiende.

Med Hensyn til den Tiendefrihed, som ifblge Lov-

øvningen, in specie Anordn. 17. Juli 4782 (Fogtm. Till.)

§§ 4 og 6, tilkommer geisllige Personer, er det anseet

tvivlsomt, om samme ogsaa gjelder for de Qvilder, som

Geistlige udleie til Andre. Vi skulle don være tilbbie-

"§6 til at antage den af Amtmand Thorsteinson i hans

Skrivelse af 30. Novbr. 4 823 yltrede Mening, at ihvor-

Ve l Udtrykkene i de citerede §§ ere saa almindelige,

at derunder kan indbefattes ogsaa de af Geistlige ud-

bede Qvilder, saa giver Bestemmelsen i § 5 om den

T^ndefrihed, som tilkommer blandt Flere ogsaa Bi-

s^°ppen, fuld Fbie til at indskrænke den de Geistlige

1

§§ 4 og 6 hjemlede Tiendefrihed lil det Gods, de

^ave til Brug og Husholdning paa deres Bopæl, og der

v, tøe fblgeligen heller ikke i denne Henseende behbves

n°gen Undtagelse fra Regelen om Brugernes Forplig-

te til at udrede Tienden af de leiede Qvilder, en

Undtagelse, der ogsaa i sin Anvendelse, ved de Under-

søgelser, den hyppigen vilde foranledige, let kunde af-

stedkomme Forviklinger og Vidtlbftigheder, som det

m aalte være bnskeligt at see forebyggede.
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4832. Endnu maae vi tillade os at borore et Spbrgsmaal,

17. Marts, som vel ikke er fremsat under nærværende Sag, men

som letteligen kunde blive opkastet, saafremt den af

os fremstillede Grundsætning om Qvildeliendens Ud-

redelse af Leietageren bliver gjort gjeldende. Dette

angaaer det af os oven paapegedc Tilfælde, hvor det,

om end baade Eieren og Leietageren boe under samme

Tiendedistrikt, alligevel ikke bliver uden Indflydelse

paa, hvem Tienden skal Lilfalde, om den præsteres af

den Ene eller den Anden. Efter Lovgivningen tilfalder

nemlig Tienden, saa ofte det angivne liendepliglige

Gods ikke beløber til 5 Ild r. i Dyrhed, alene de Fat-

tige, medens den Tiende, som falder af Gods, der ud-

gjor 5 Hdr. i Dyrhed eller derover, er den saakaldede

Skiftetiende, der deles i 4 lige Dele mellem Kongen,

Kirken, Præsien og de Fattige. Det vil ifdlge heraf vel

kunne indtræffe, at Faltigvæsenet derved, at Qvildetien-

den hæves hos Leietageren og ikke hos Eieren, kan

faae en Deel Tiende for sig alene, som det under den

modsatte Fremgangsmaade havde maattet dele med de

andre tre Tiendeberelligede, hvilket nemlig maa blive

Tilfældet saa ofte de udleiede Qvilder. sammenlagte

med Leielagerens ovrige tiendepligtige Gods, ikke ud-

gjor en Dyrhed af 5 Hdr., men Eieren derimod besidder

saa meget Gods, at han, ved at beregne Qvilderne

under samme, vilde kunne angive de fulde 5 Hundr.

Dyrhed. Men ligesom vi alt foran have yltret, at den

indflydelse, som Forskjellen mellem Tiendegods af 5

Hdr. og Tiendegods af ringere Dyrhed har med Hensyn

til Maaden, paa hvilken Tienden beregnes, ikke burde

bevirke nogen Forandring i det Princip, at betragte

leiede Qvilder som henhorende til Leietagerens tiende-

pliglige Gods, saaledes troe vi ogsaa, at den samme

Grundsætning her maa fblges, naar der bliver Spbrgs-

maal om, hvem Tienden skal tilfalde, thi da Eieren dog

ustridigen maa være berettiget til efter eget Tykke

saavel at formere som at formindske sit Qvilde- Antal,

*$ •
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uanseet at derved de vedkommende Tiendeberettigede, 1832.

nemlig i hiint Tilfælde Falligvæsenet, i dette de andre 17. Marts,

tre Tiendetagere, tabe tildeels eller ganske deres Ret til

den Tiende, som af Eieren bliver ydet, saa skjbnnes ei

heller reltere, end at de Tiendebereltigede jo ogsaa

tøaae finde dem i den Forandring, som, efter Tiende-

lovenes Bud, folger af enhver anden Disposition, Eieren

finder for godt at forelage med sine Kreaturer, og efterdi

°u, med Hensyn til Grundsætningen for Tiendeydelsen,

Udleie af Qvilder staaer ved Siden af Afhændelse,

Brugeren betragtes som Eier, saa vilde det være in-

consequent ikke at antage, at Tiendelagerne ere plig-

hge til at taale den Forandring i deres Ret, som Qvilde-

tiendens Udredelse af Brugerne m ed f6 rer, ligesaa godt

s°m de dog maae fiude dem i den Forandring, som

Afhændelse af Qvilder fra en mere til en mindre For-

kuende maa bevirke.

Endeligen skulde vi ikke forbigaae at gjbre op-

mærksom paa den Omstændighed, al samtlige her om-

handlede Sporgsmaale, saavel hvad Kongelienden, der

ordentligviis er bortforpagtet til vedkommende Syssel-

mænd, som de andre Tiender, angaaer, egentligen ved-

rorer de Tiendeberettigedes private Interesse, hvorfor

det maatte synes betænkeligt at bevirke nogen lovbe-

stemt Forandring i de bestaaende Forhold, idalmindste

forsaavidt de nuværende Embedsmænd og Tiendefor-

pagtere vedkommer. Men naar hensees til, at de Be-

stemmelser, som vi efter det Foranfbrte formene at der

burde tages i denne Sag, dog vel alle kunne betragtes

som en nærmere Forklaring af de alt givne Love og

indforte Retsregler, og at derhos vel egentligen blot i

det hbieste en Forandring i Fordelingen af Tiendens

Ydelse mellem Distriktets Beboere, men neppe nogen

Formindskelse af Tiendeafgiften i det Hele vil bevirkes,

saa tor vi antage, at der ikke i saa Henseende vil

mode nogen Vanskelighed.
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1832. Efter nu saaledes at have tilladt os at fremsætte

J^rT*^ vore Tanker over alle foranforle Punkter, hvilke vi an-
17. Marts.

see det rigtigst at bevirke afgjorte ved en allerhbiesle

Bestemmelse, som derefter kunde gives den fornbdnc

Kundgjorelse paa den Maade, man maalle finde mest

passende, skulde vi herved tjenstligst henslille denne

Sag til det kgl. Danske Cancellies Overveielse, idet vi

ikke undlade at lade følge samtlige hertil i denne An-

ledning indkomne Betænkninger med tilhbrende Bilage.

Rentekammeret den 47. Marts 1832.

n. Marts. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vcster-Amt, ang. Overdragelse af et ned-

lagt Capels Strandrettigheder til Eieren af Jorden.

Khavn den 17. Marts 1832 1
. — Rentek. isi. Copieb.

9, Nr. 409.

Ved Ur. Amtm. B behagelige Skrivelse af 8. August

f. A. er Kammeret meddeelt Deres Betænkning over et

Andragende fra Eieren af Gaarden Ilofslodum i Myre

og JInappedals Syssel. Capelian O. Gudmundsen, hvori

han anholder om, at han og denne Gaards følgende

Eiere maae beholde alle de Eiendomme og Retligheder,

Strandrettigheden derunder indbefattet, som forhen til-

kom et paa Gaarden forhen staaende Capcl, der er

nedlagt ifølge allerhoi. Reskript af 8. Marts 1820.

Efter at have desangaaende corresponderet med

det danske Cancellie, skulle vi ikke undlade tjenslligen

at melde Amtmanden til behagelig Efterretning og Be-

kjendlgjorelse for Vedkommende, at, ihvorvel den til

det nedlagte Capel horende Kirkejord Mel fremdeles

maa tilhore Proprietairen, kunde det dog synes, at den

i Sagen ommeldte og Kirken i Overeensstemmelse med

§ 2 i Forordn, af 4. Mai 1778 'tilkommende Straudret-

jevnf. Canc. Skriv. 5. Mai 1832.
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lighed nu, efter § 3 i bemeldte Forordning, maatte 1832.

henfores (il Strandrettighed paa Selveiergods, men med ^T^TT^T'
Hensyn til, at det ovennævnte Reskript af 8. Marts 1820

Intet bestemmer i denne Henseende, og det saavel efter

Hr. Amtm.* som Biskop Johnsens Erklæring stedse har

været anseet som en Selvfølge, at alle paa Bønder-

godset nedlagte Kirkers og Capellers Jordeiendomme
og Herligheder have tilfaldt vedkommende Proprietairer,

formene vi der heller ikke er Anledning til al paastaae

nogen Forandring i delte Tilfælde. — Rentekammeret

den 17. Marts 1832.

Cancellie-Plakat ang. ftvartals-Cours. Khavn 20. Marts.

den 20. MartS 1832. — Publiceret ved Landsoverretten

* Island den 3. Decembr. 1832, og i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1832, og skulde gjeltle for Island fra 1. Juli

til 31. Decbr. 1832 (Plak. 11. Mai 1819). — Gane. 2. Dep.

Registrant XXXIII, 87 (1832, Nr. 203). Original -Aftryk

hos Schultz. Colleg. Tid. for 1832, S. 196. Qvart-Forr. for

*832, S. 24$ Rubr. hos Schou XX, 387.

Plakat, angaaende Qvarlals-Coursen for April, Maji

°8 Junii Maaneder 1832.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

tordnede bestandige Committee er den Cours, bvor-

e fter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

1832 skulle modtages i alle de Sblvbelalinger, der, efter

flllerhoislbemeldle aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 206 V4 imod 100 Specier eller

200 Rbd. Selv, saa at 1 Rbd. Sblv i alle foranfdrte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 3 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Efterretning. — Det kongel. Danske Canceilie den 20.

Marts 1832.
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1 832. Reskript, hvorved adskillige oplyste Mænd
^Marts. sammenkaldes til Raadslagning om Stænder -In-

stitutionen. Khavn den 23. Marts 1832. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXIII, 89b-93 (1832, Nr. 210).

Coll. Tid. for 1832, S. 190—195. Algreen - Ussings Reskript-

samling for 1832, S. 120-122.

Frederik den Sjette &c. Vor synderlige Gunst! Ved

Vor allern. Anordning af 28. Mai f. A., ang. Provindsial-

stænders Indforelse i Vort Rige Danmark, have Vi for-

beholdt Os, saavel angaaende Antallet af de Mænd, der

skulle udnævnes til Medlemmer af hver af Provindsial-

forsamlingerne, som om Antallets Fordeling paa de for-

skjellige Distrikter, saa og om de nærmere Betingelser

for Valgrettigheden og Valgbarheden, samt Fremgangs-

maaden ved Valgene og i Stændernes Forsamlinger, at

meddele de fornodne nærmere Bestemmelser. Vi have

derhos allern. tilkjendegivet, at Vi, forinden noget ende-

ligt Udkast til disse yderligere Lovbestemmelser fore-

lægges Os, ville lade nogle oplyste Mænd fra forskjellige

Dele af Riget sammenkalde, for at tage de Gjenstande,

som i saa Henseende blive dem forelagte, under Over-

vejelse, og derover meddele deres paa Sag- og Local-

kundskab grundede Mening.

1 Overeensstemmelse hermed ville Vi herved allern.

have befalet Dig ... N. N. ., at i rette Eders Leilighed

efter fbrstkommende 9. Juli at indfinde Eder i Vorkgl.

Residentsstad Kjbbenhavn, for da, under Præsidium af Os

elskelig Vor Geheime-Slats- og Justitsminister, Hr. Paul

Christian v. Stemann, Ridder af Elephanten, Storkors af

Dannebr. og Dannebrogsmand, Præsident i Vort Danske

Cancellie, at raadslaae over de ovenangivne Punkter og

det desangaaende affattende Lovudkast, som da vil blive

Eder forelagt, samt derover at afgive Eders allerund.

Betænkning, hvorefter samme gjennem Vort Danske

Cancellie vil blive Os forelagt til endelig allern. Af-

gørelse. Vor General-Prokureur for Vort Rige Danmark,
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Os elskelig Br. Anders Sandbe Orsted, Gommandeur 1832.

af Dannebrogen og Dannebrogsmand, Gonferentsraad

og Deputeret i Vort Danske Cancellie, er tillagt Ordre

at bivaane de af Eder i forbemeldte Oiemed afholdende

Samlinger. Befalende Eder Gud I Skrevet i Vores kgl.

Residentsstad Kjobenhavn den 23. Marts 1832 ^

Plakat angaaende ftvarantaine- Reglernes An- 28 -
Malts

vendelse ved Cholera-Sygdomme. Khavn den 28.

Marts 1832. — Publiceret ved Landsoverretten i Island

den 5. Mai 1832, men ikke i Synodalforsamlingen, Senere er

denne Plakat oversat paa Islandsk og sendt til Ovrighederne

med Circulaire 5. Juli 1851. — Dansk: Canc. 2. Departem.

Registr. XXX1I1, 101-103 (J832, Nr. 228). Original-Aftryk hos

Schultz. Coll. Tid. for 1832, S. 205—208. Quart-Forr. for

1832, S. "-6-29$ Schou XX, 387-389. — Islandsk: Original-

Aftryk, Kaupmannahbfn. Préntab hjå Schultz 1851. 2 Bl. 4«°.

Plakat, angaaende nogle yderligere Lettelser i de

gjeldende Qvaranlaine-Regler, forsaavidt disses Anven-

delse skulde foranlediges ved Cholera-Sygdomme.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, med Hen-

syn til de fortsatte Erfaringer om den i nogle europæiske

Lande for Tiden herskende Cholera- Sygdoms Natur,

have fundet Os anledigede til endnu at tilstaae nogle

yderligere Lettelser i de gjeldende Qvaranlaine - For-

skrifter, forsaavidt disse i Anledning af bemeldte Sygdom

') Dette Reskript afgik iblandt Andre til Kammerherre E. C. L.

von Moltke, Ridd. af Dbr. og Dbrmand, Marschal hos

Prinds Frederik Carl Christian, samt til Geheime-Archi-

varius Professor Finn Magnussen, R. af Dbr. — Disse To

skulde mode i Forsamlingen for Islands Vedkommende.

Ved kgl. Resol. 25. Marts (Coll. Tid. 1832, S. 216

5

Algreen-Ussings Reskriptsamling 1832, S. 121) beskikkes

Comptoirchef i Cancelliet, Cancellieraad Jacobsen, til Pro-

tokolfbrer og Sekretair ved Forhandlingerne i denne For-

samling.
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4832. kunde komme til Anvendelse.
v
Vi byde og befale der-

28. Marts, for allern. som folger:

\j ^e(j Hensyn til Cholcra morbus blive herefter

kun Sengefjer og Sengeklæder, Haar af Mennesker og

Dyr, Klude og brugte Gangklæder at ansee og behandle

som giflfængende Varer, eller som Varer, hvorved Syg-

dommen kunde forplantes. — 2) Ilenviisning til Los-

nings- og Rensnings- Qvarantaine skal, med Hensyn til

Cholera, kun finde Sted i folgende Tilfælde: a) naar et

Skib, hvis Ladning enten ganske eller tildeels beslaaer

af de i § 1 an forte Artikler, hvortil naturligviis dog ikke

blive at henfore de Klæder, som Skibsmandskabet eller «

Passagererne ved Skibels Ankomst medhave til eget

Brug, kommer fra smittet eller mistænkt Sted; hvorhos

dog, i Overeensslemmelse med den 46. og i 8. § i

Qvarantaine-Forordningen af 8. Februarii 1805, Obser-

vations-Qvaranlaine kan anvendes, naar enten den Deel

af Ladningen, der beslaaer af de forommeldte Artikler,

er saa ringe, at den kan renses paa Skibet, eller Skip-

peren selv vil lilintelgjore den; -~ b) naar der paa

Reisen, eller ved Skibels Ankomst til en dansk, eller

slesvigsk, eller holsteensk Havn, har yllret sig Sygdom

paa Skibet, der kunde blive at betragte som den asi-

atiske Cholera; — c) naar et Skib paa Soen, eller under
^

Land, har haft Samkvem med Skibe, hvorpaa Cholera

har viist sig, og derfra modtaget ombord enlen Per-

soner, der kunde mistænkes for at lide af Cholera, eller

Varer af det i § 1 ommeldte Slags. — 3) Qvarantaine-

liden for samtlige de Skibe, der, i Overeensslemmelse

hermed, blive at henvise til Losnings- og Rensnings-

Qvaranlaine, bestemmes til 5 Dage, at regne fra den

Tid af, da Rensningen af Skibet og det Gods, der, i

Overeensslemmelse med det Ovenanforte, bliver Rens-

ning at underkaste, er fuldendt. — 4) Observations-

Qvarantaine vil finde Sled i folgende Tilfælde: a) naar

et Skib kommer fra et smittet Sted, og dets Ladning

for nogen Deel beslaaer af de i § 4 anforte Artikler,

i
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men dog kun i saa ringe Qvanlitet, at de paa Skibet

kunne renses, bliver del al underkaste 5 Dages Obser- 28

valions- Qvaranlaine, hvilket samme og gjelder, naar

Skipperen vil bekvemme sig til al tilintetgjbre bemeldte

Varer, og blive i disse Tilfælde bemeldte 5 Dage at

regne fra den Tid af, da Renselsen er tilendebragt eller

Tilintetcjbrelsen iværksat; — b) naar et Skib paa Soen,

eller under Land, har haft Samkvem med Skibe, kom-

mende fra de af Cholera smillede Steder, men hverken

har modlaget ombord Personer, der kunde mislænkes

for at lide af Cholera, eller Varer af del i § 1 ommeldte

Slags, bliver del og at underkaste 5 Dages Observa-

tions-Qvaranlaine, men saaledes at deri inddrages den

Tid, som er forloben siden Forbindelsen har fundet

Sted; — c) naar et Skib kommer fra et smillet Sled,

men de ovenanforle Regler, efter den paa samme her-

skende Sundheds-Tilstand i Forbindelse med dels Lad-

nings Beskaffenhed, ei derpaa kunne anvendes, skal det

ligeledes underkastes 5 Dages Observalions-Qvaranlaine,

saaledes at derunder beregnes den Tid, som er for-

loben, siden samtlige paa Skibet værende Personer have

været afsondrede fra det smillede Sted. — 5) De fra

mistænkte Steder kommende Skibe, der ikke have gift-

fængende Artikler ombord, og ere forsynede med be-

horige Sundhedspasser, kunne aldeles befries for Qva-

ranlaine; men i Mangel af saadanne Passer blive de at

behandle som kommende fra smittet Sted.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kgl. Residenlsstad Kjobenhavn den

28. Marlii 1832.

Opio bréf um enn meiri linun nokkra å åkvbro-

unum })eim, er gilda um séllvarnarhald, ao {)vf leyti

fceim skyldi fjurfa ab beita gegn k61era-s6ttum.

Ver Friorik hinn Sjotli &c. ejbrum kunnugt: Vegna

})ess, hvao reynslan hefir belur leidt i ljos um eoli
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1 832. k6Iera-s6ttar j)eirrar, er mi gengur um nokkur lond f noro-

Marts. uralfunni, hefir Oss f>6tt åslæba lil ab lina enn Itarlegar

{ nokkrum greinum reglur Jiær, sem gilda um sétlvarn-

arhald, ab J>v£ leyti reglum [)essum kynni ab verba beitt

gegn nefndri solt. Ver bjébum Jwf og skipum allra-

mildilegast, sem hér segir:

1) Ab J)vf er snerlir cholera morbus, skal eptir-
'

leibis eigi ålila og fara meb abrar vdrur sem eiturnæmar,

eba sem vbrur, er séttin geti flulzL ab meb, en fibur til
-

sængurfala, sængurfdt, manna har og ttyra, dulur og nolub

Iverufbl. — 2) Skipum skal, ab {m er snertir k6Iera-

s6lt, ab eins visab lil aflermlngar- og hreinsunarhalds,

J)egar svo stendur a, sem hd skal segja : a) Jjegar skip

kemur fra sfktum eba grunsbmum stab, og er ab bllu

eba nokkru leyti hlabib vbrum Jpeim, sem nefndar eru

i 1. gr., en meb j^eim skal 1)6, einsog bert liggur fyrir,

eigi telja fot £au, sem skipverjar eba })eir, sem tekib

hafa ser far meb skipinu, hafa mebferbis handa sjalfum

ser vib komu skipsins; })6 skal mega vib bafa abgæzlu-

hald, samkvæmt 16. og 18. gr. f tilskipun umsoltvam-

arråostafanir 8. Febr. 1805. J>egar annabhvort er svo

Iflib af skipinu hlabib tébum vbrum, ab hreinsa må })ær

é skipinu, eba skipråbandinn vill sjalfur tortyna ])eim ;
—

b) hafi annabhvort å leibinni. eba vib komu skipsins å

hdfn f Danmbrku, Slésvik eba Iloltselalandi, orbib vart

vib s6ll ]pa, er ålilin gæti orbib hin austurlenzka k6lera-

s6tt; — c) J)egar skip nokkurt hefir i hafi eba vib land

haft mok vib skip J)au, ^arsem vart hefir orbib vib

k61era-s6tt, og lekib })aban annabhvort vib mbnnum, er

grun mælti hafa å ab syktir væri af k6lera-s6lt, eba 'vbrum

af J>vf tægi, sem gelib er l 1 . gr. — 3) S6ltvarnarhalds-

timinn skal vera 5 dagar fyrir sérhvert skip J)ab, sem

vfsa skal, samkvæmt l>essu, til affermingar- og hreins-

unarhalds, og skal telja
J)é

fra })eim tfma, })å lokib er

hreinsun skipsins og vara J)eirra, er hreinsa skal sam-

kvæmt J)vi sem hér ab ofan er sagt. — 4) Abgæzlu-hald
j

skal vib hafa, fcegar svo er åstatt sem nii skal segja:
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a) })egar skip kemur fra syktum stab, og er hlabib ab 1832.

nokkru léyfi vorum })eim, som getib er i 1. gr., en tær ^^^ilrts

f)6
ekki eru fleiri en svo, ab hreinsa nia })ær å skipinu,

J)é skal leggja a skip J)ab 5 daga abgæzlu-hald, og skal

svo einnig fara |)egar skipråbandinn vill raba af ab lor-

tyna vb'rum ^essum ; skal lelja J)å 5 daga, er nefndir

voru, fra J)eim li'ma, })å lokib var vib hreinsunina, eba

vbrunum torlynt; — b) [)egar skip nokkurt hefir i hafi

eba vib land haft mok vib skip })au, er koma fra stbbum,

er s^ktir eru af k6Iera-s6lt, en hefir ]}6 hvorki tekib

vib monnum, er grun mælti hafa å, ab syklir væri af

k6lora-s6U, né vbrum af tægi, sem nefnt erf1.gr.,

J)å skal einnig leggja å |>ab skip 5 daga abgæzlu-hald,

en i t>vi skal J)6
talib timabil })ab, er libib er siban fundi

skipanna bar saman; — c) J)egar skip kemur frå syktum

stab, en regi ur })ær, sem bobnar eru hér ab ofan, eiga

ekki vib, bæbi vegna fiess, hvernig heilbrigbis åstandinu

£ar er varib, og vegna åsigkomulags farmsins, J)å
skal

sbmuleibis leggja a })ab skip 5 daga abgæzlu-hald, og

skal i J)vi talib limabil })ab, sem libib er fra Jjvf allir J)eir

menn, sem å skipinu eru, hafa sibasl alt vibskipli vib

hinn sykla stab. — 5) Skip })au, er koma fra grunsdmum

slobum, og hafa eigi eilurnæmar vbrur mebferbis og eru

lit buin meb 6ræk heilbrigbis-leibarbréf, må gefa ab bllu

la lis frå s6ttvarnarhaldi; en vanti slik leibarbréf, J)å
skal

um skip fjau fara, einsog J)au séu komin frå syktum

stab. — tléreplir eiga allir hlulabeigendur ser allra^egn-

legast ab hegba. — Gefib i Vorum koniinglega absetur-

slab Kaupmannahofn 28. Marts 4832.

Rentekammer-Plakat ang. de kgl. Afgifters » Marts -

Fortrinsret i vedkommende Yderes Boer. Khavn

den 29. MartS 1832. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island 5. Mai 1832, og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i

Juli s. A. — Dansk: Original indheftet i Relat. og Resol.

Protok. 1832 A, Nr. 8 (med kgl. Resol. 17. Januar 1832, hvorved

Udkastet approberes). Rentek. Exped. Prot. for 1832, S. Ml.
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1832. Original-Aftryk hos Schultz, 4 Sider i 4<p. Ftfrste Side Titel-
j

29. Marts, blad; den danske Titel Bverst, den islandske nedenfor, det &

Qvrjge paa Titelbladet dansk; paa anden Side den danske
|

Text med Underskrifter og Sigillatur, tredie Side den islandske i

Text uden Underskrifter; fjerde Side blank. — Coll. Tid. for

1832, S. 278. Qvart-Forr. for 1832, S. 29-30; Schou XX, 389-

390. — Islandsk: Original- Aftryk hos Schultz med den

danske Text (see ovenfor) ; Uddrag i Sunnanpost. 1835, S. 81.

Plakat, angaaende nærmere Bestemmelse af den

Tid, i hvilken Opkræverne af de for Island paabudne

kgl. Afgifter for disse skulle være prioriterede i de

vedkommende Yderes Boer.

Da i Island ikkun een aarlig Skaltetermin gives, nemlig

' Fardag eller den 6. Juni, og da den Tid af et halvt Aar,

hvori Opkræverne af de paabudne kgl. Afgifter, for at be-

vare den dem for disse Afgifter tilkommende Fortrinsret

i vedkommende Yderes Boer, hidtil have været pligtige

til at ejbre denne deres Ret gjeldende, saaledes udlbber

midt om Vinteren, da det som oftest er lige vanskeligt

for Yderne at afgjbre deres Restancer og for Opkræverne

at foranstalte dem indfonlrede, er det blevet anseet for

tjenligt, at den Tid, i hvilken Opkræverne kunne, uden

at tabe bemeldte Fortrinsret, give Yderne Henstand,

forlænges til eet Aar.

Efter at Rentekammeret i denne Anledning har

nedlagt allerund. Forestilling, har det behaget II. Maj', fj

Kongen under 47. Januar d. A. allernaad. at resolvere

saaledes: ||
„Vi ville allern. have den Tid, i hvilken Opkræverne >

af de for Vort Land Island paabudne kgl. Afgifter kunne

med disses Betaling give Yderne Henstand, uden at

labe den dem i Ydernes Boer tillagte Fortrinsret, for-

længet til eet Aar fra Forfaldsdagen."

Hvilket, ifblge allerhbiest Befaling, herved bekjendt-

gjbres til Efterretning for alle Vedkommende. — Rente-

kammeret den 29. Marts 1832.
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O pib bréf, vibvikjandi nakvæmari åkvorbun l>ess 1832.

tfmabils, å hverju Jjeir, sem heimla skulu Jjær a Islandi 2^M^ts
uppåbobnu konunglegu tekjur, eiga ab hafa forrélt fyvir

hinum sbmu i Jjesskonar skuldunaula buum.

|>ar eimingis einn skalta-gjalddagi tilkast i Islandi,

nefnilega i fardogum ebur hinn 6. Juni, og Jjar så hålfs

års tfmi, å hverjum })eir, er heimta skulu uppabobnar

konunglegar tekjur, til ab halda J)eim gefnum forrélti

fyrir sh'kum skyldukrbfum åskerlum, hfngablil hafa verib

skyldugir til ab gjbra téban sinn rétl gildandi, }>anmg

tilhleypur å mibjum velri, \)Å J)ab oplaslnær er eins lor-

velt fyrir gjaldendur ab borga skuldir sfnar, sem fyrir

krefjendur ab heimta J)ær, svo er {>ab ålilib |)énanlegt,

ab så Umi, um hvem heimlendur, ån J)ess ab missa

téban forrélt, mega veila gjaldendum h'bun, Iengist til

eins års.

Eplir ab rentukammerib allraund. hafbi Jeidt kon-

tinginum J^elta målcfni fyrir sj6nir, hefir Hans Malign,

undir 17. Januari |). å., allranåbugast j)6knazt ab ålykla

fcannig: 1

i:t '' v^-l—- i:

;
'

.'*f; |

„Ver viljura allranåb. lengja j)ann lima, å hverjum

]}eir, er heimla skulu J>æ.r å Voru landi Islandi uppå-

bobnu koniinglegu tekjur, mega veila gjaldendum libun

å luknfngu J)eirra, ån J)ess ab missa J)ann j)eim, i })ess-

konar skuldunaula buum, heimilaba forrétt, til eins års

frå gjalddaganum."

Hvab J)annig, eplir allrahæslri skipan, hérmeb gefst

ollum hlutabeii»endum lil vilundar. — Rentukammerib

l>aun 29. Maris 1832.

Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over 31. Marts

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Bestemmelser

for Udredelse af Rævetold, m. v. Khavn den

31. MartS 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 438.

Ilr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 14. April

1S30 andraget for Kammeret, at de for Tiden gjeldende

X. li. 5



66 Renter. Skriv. ang. Rævetolden.

1832. Bestemmelser, hvorefter den saakaklte Rævetold i Is-

31 Marts, land erlægges, ikke kunne i det Hele ansees hensigts-

mæssige, fornemmelig saaledes, som samme er reguleret

ved den af samtlige i Island daværende Amtmænd under

24. Novbr. 1809 udfærdigede Instrux for Repstyrerne,

hvorhos tillige bemærkes, at den Amtmændene ved

kgl. Resol. af 21. Juli 1808 givne Bemyndigelse til at

meddele en saadan Instrux, ikkuns kunde angaae in-

struerende Forskrifter for Repstyrerne, men ikke Myn-

dighed til at ophæve gjeldende Love eller give nye

Lovbud. De Forandringer, Ur. Amlm. saaledes i Sær-

deleshed anseer nbdvendige, er en Ophævelse eller

Indskrænkning i den Adgang, Vedkommende hidtil har

haft til al erhverve Fritagelse for at erlægge ovenmeldte

Rævetold, eller for at bidrage til Afholdelse af de med-

gaaonde Omkostninger ved den Udryddelse af Rævene,

som aarligen foranstaltes af samtlige Beboere i et Rep,

der eie 6 voxne Faar og derover, samt at ved voxne

Faar ikke alene bor forslaaes 2 Aars Faar, men ogsaa

vintergamle eller 1-aarige Faar.

Hvad Gjenstanden selv, nemlig Rævenes Odelæg-

gelse, angaaer, da kan Kammeret ikke Andet end være

enigt' med Ur. Amlm. i, at samme er af fortrinlig Vig-

tighed saavel for Landet i Almindelighed som for Faar-

EiWne i Særdeleshed, og ligesom der derfor bor til Oie-

medets Opnaaelse tages de nbdvendige Forholdsregler,

saaledes maa ogsaa strengt paasees, at disse noiagligen

overholdes; men da de i ethvert Rep tildeels stedfin-

dende særdeles Forhold og bvrige Omstændigheder

gjbre det umuligt, at give for alle Tilfælde saadanne

Bestemmelser, som kunne være passende for hele Lan-

det, linde vi det rigtigst, at denne Sag, som en blot

communel Indretning, ordnes for ethvert Rep ved en

særegen Forening eller Overeenskomst imellem Reppens

Beboere. Vi maae til den Ende tjenstligen anmode lir.

Amtm. om, at see saadanne Foreninger bragte istand i
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Nord- og Oster-Amtet, og da Kammeret, ved ligeledes 1832.

herover at indhente Stiftamtmand Kriegers og Amtmand 31. Marts.

Thorsteinsons Betænkninger, har bragt i Erfaring, at en

saadan Forening allerede i sin Tid er truffen i Myrdals

Rep i Skaptafells Syssel, skulle vi ikke undlade herved

at lade folge en Gjenpart af samme, forsaavidt den maatte

kunne tjene til Afbenyttelse ved lignende Foreninger i

Nord- og Oster-Amtet.

I Henseende til den Fritagelse for at deeltage i

Rævetolden, som hidtil har været tilstaaet dem, der i

Aarets Lob have dræbt enten en voxen eller 2 unge

Ræve, da finder Kammeret, at denne, som desuden ei

lovgrundet, for Fremtiden bor bortfalde, og i sammes

Sted, forsaavidt det kan ansees hensigtsmæssigt, be-

stemmes en vis Præmie for hver voxen eller 2 unge

Ræve, der af Reppens Beboere dræbes udenfor den

almindelige om Foraaret afholdende Rævejagt, hvilken

Præmie afholdes og lignes paa Reppens samtlige Be-

boere, paa samme Maade som Omkostningerne ved den

almindelige Rævejagt. Til denne Forandring er der

saamegen mere Anledning, som Belonningen efter

den hidtil fulgte Bestemmelse er ligestor for en Mand,

enten han dræber een eller flere Ræve, samt formeent-

hg kommer dem tilgode, der eie et betydeligt Antal

Faar, og hvis Bidrag til Rævetolden altsaa ligeledes vilde

have været betydeligt, hvorimod Bidraget for de fattige

Bbnder igjen paa den anden Side derved uforholds-

mæssigen foroges.

Som almindelige Regler ved de indgaaede For-

eninger maa derfor fastsættes, at Alle og Enhver af

Reppens Beboere, som eie 6 vintergamle eller eetaarige

taar, deeltage saavel i Jagten om Foraaret som i de

dermed forbundne Omkostninger, hvilke lignes enten

med et vist Belob for hver 6 af de ovenmeldte Faar,

der eies i Reppen, eller i en nærmere bestemmende
Progression i Forhold til det Antal af Faar, Enhver eier,

5*
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,

4832. og cr som meldt Ingen i Reppen herfra undtagen, hverken

^"^^ geisllige og verdslige Embedsmænd, eller Repslyrerne,

eller de, som have dræbt een eller flere Ræve. Lig-

ningen forelages enten saasnart Jagten er ophort, eller

ogsaa forsaavidt Omkostningerne, ibegreben forannævnte

muligen fastsæltende Belbnning for udenfor den almin-

delige Jagt dræbte Ræve, kunne forelobigen omtrentlig

beregnes paa den Tid, som derlil maatte ansees mest

passende, og oprelles i sidste Fald en særskilt Ræve-

told-Kasse for Reppen under een eller flere paalidelige

Mænds Bestyrelse, der herfor have at aflæse aarlist

Regnskab til de af Reppens Beboere, der heri ere

Interesseniere.

Naar i Overeensstemmelse hermed, samt de flere

Forskrifter, lir. Arnlm. maatte finde passende at med-

dele Vedkommende, de ovenmeldte Foreninger eller

Overeenskomster ere trufne for hvert Rep, vilde De

behage efter belindende Omstændigheder at approbere

samme og derefter desnngaaende at meddele Kammeret

Undcrrelning. Skulde der imidlertid i enkelte Tilfælde

ved Udforeisen mode Vanskeligheder, som Ur. Arnlm.

ikke maalle finde Dem befoiet til at see afgjorte, vil

paa Andragende herom nærmere Reslemmelse herfra

blive meddeelt. — Rentekammeret den 3 1. Marté 1832 1
.

7. April. Cancellie-Skriveise til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Oplæreise af to Elever

fra Island ved Skolelærer-Seminarierne i Danmark.

Khavn den 7. April 1832. — Original i Bispe-Ar-

chivet i Island. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1832, Nr. 874

(blank i Brevbogen).

Under 27. Seplbr. f. A. have Fir. Stiflamtm. og Deres

Hbiærv., med Hensyn til. at tvende derlil skikkede

l

) Ved Rentek. Skrivelser af s. D. ere Gjenparter af denne Skri-

velse tilstillede de andre Amtmænd,
« t
med Anmodning om,

at lignende Foranstaltninger maae blive trufne" i deres
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unge Mennesker skulde nedsendes hertil, for ved et 4832.

Skolelærer-Seminarium at dannes til Lærere ved den i 7. April.

Reikjavig grundede Almueskole, næst at bemærke, at^~
-*~v^*"~

Ingen har meldt sig til saaledes at dannes til Lærere,

formeentlig af den Grund, at det antages, at de selv

skulle holde sig med Kost og Klæder ved Seminariet,

indstillet, at der for de tvende unge Islændere, som

skulde blive nedsendte hertil for at dannes lil Lærere,

maa udvirkes fri Underholdning ved det paagjeldende

Skolelærer-Seminarium.

Det kgl. Rentekammer, med hvilket Cancelliet i

denne Anledning indlod sig i BrevvexJing, har nu til-

meldt Cancelliet, at det under 14. f. M. har behaget

Hans Maj*, allern. at resolvere saaledes:

uDe tvende Islændere, der, efter Forslag fra Stifts-

øvrigheden for Island, derfra ville blive nedsendte for
,

at oplæres ved et af Skolelærer - Seminarierne i Vort

•Rige Danmark, ville Vi allern., foruden fri Reise fra

Island hertil og igjen tilbage ... o. s. v. see kgl. Resol.

14. Marts 1832, ovenfor S. 43—44 ... blive forpligtede til,

mod passende Betaling, al paalage sig hvilket Skolelærer-

Embede dem af vedkommende Ovrighed paa Island

maatle blive overdraget."

Hvilket Collegiet herved tjenstligst skulde tilmelde

lir. Stiflamlm. og Deres Nbiærv. til behagelig Efterret-

ning og videre Foranslallning, med Tilfdiende, at de

ommeldte tvende Islændere kunne ventes antagne som

Elever ved det kongl. Skolelærer-Seminarium paa Jon-

strup her i Sjælland, som forestaaes af Consislorialraad

Wegener, der herom er underrettet. — Det kgl. Danske

Cancellie den 7. April 1832 J
.

respective Amter, og Kammeret underrettes om, naar de

ommeldte Foreninger vare bragte istand. Rentek. Isl.

Copieb. sst. Nr. 439—440.

') s. D. Skrivelser fra Cancelliet til Rentekammeret, og lige-

ledes til Forstanderen for Jonstrup Seminarium Wegener,

med Underretning herom. Canc. 1. Depart. Brevb. sst.
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1832. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden ogAmt-

mændene i Island, ang. nærmere Bestemmelse af

Amtmændenes Myndighed til at meddele Bevilling

til fri Proces. Khavn den 14. April 1832. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 1154—1156. Algreen-Us-

i

sings Reskriptsamling for 1832, S. 1 GO— 161.

I den under 21. Decembr. f. A. her igjennem ud-
4

færdigede allerh. Forordning, der udvider adskillige i

Aaret 1827 for Danmark emanerede almindelige An-

ordninger til ogsaa at gj'eld e for Island, er, for saavidt

Forordn. 23. Maris s. A. angaaer, den Amtmændene

her i Landet (d. e. Danmark) ved samme overdragne

Bemyndigelse til at meddele Beneficium processus gra-

tuiti (= pauperlalis) i forsle Inslants ikke omtalt, da en

saadan Ret allerede ved den 13. § i det under 10. Septbr.

1830 udkomne Sportelreglement for Island er over-

draget Amtmændene sammesteds, ligesom detta Lovsted

' ogsaa viser, hvorledes Modparten, naar denne findes

skyldig at belale Processens Omkostninger, har at godt-

gjore det Reisgebyr, der i Mangel af Beneficium pro-

cessus graluili havde været at udrede fra den bene-

ficerede Paris Side.

Forsaavidt ovenmeldte For. 23. Marts 1827 inde-

holder adskillige Bestemmelser angaaende de Vilkaar,

under hvilke slige Bevillinger bor lilslaaes, ansaaes det

mindre passende, at indlemme dem i hiin Forordning,

naar ikke selve den foranfbrle Myndighed behovede
' ved samme at hjemles, skjondt de desuagtet ligefuldt

maa tjene til Regel for de islandske Amtmænd.

Ligesom saaledes de foranforte Bestemmelser og-

saa i Island ville blive at iagttage af Amtmændene, ved

Udforeisen af den dem tilkommende Myndighed til at

forunde Uformuende fri Proces, hvilken ligeledes til-

kommer offentlige Stiftelser samt Embedsmænd i de i

For. 23. Marts 1827 nævnte Tilfælde, saaledes maa man
endvidere tjenstl. melde (Tit.), at naar en fattig Mand
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maatte trænge til en Kyndigeres Hjelp ved sin Sags 1832.

Udforelse, vil en Saadan af Dem kunne beskikkes ham "rT^T"""^''
14. April.

til Forsvar, hvis han ibvrigt efter de anforle Forskrifter

er qvaliu'ceret til at erholde fri Proces. Dog bor et

saadant Forsvar kun beskikkes i særdeles Tilfælde, da

ordenlligviis den Veiledning, Dommeren er pligtig at

give de mindre Kyndige, naar denne selv taler sin Sag,

maa være tilstrækkelig. Den saaledes beskikkede Sag-

forer maa lilkjendes et billigt Salair, der bor betales

af Vederparten, naar denne findes pligtig at betale

Processens Omkostninger, men i andet Fald, eller saa-

fremt Vederparten maatte befindes uformuende, maa

udredes af den islandske Juslilskasse. — Det konge].

Danske Cancellie den 14. April 1832.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over u. April.

Island, ang. Forslag cm Præmiers Udredelse for

Gjærders Opforelse og Tuers Jævning ro. v. Khavn

14. April 1832. — Rentek, Isl. Copieb. 9, Nr. 469.

Ved flere Leiligheder, og deriblandt ved en af for-

henværende Stiftamtmand over Island, P. F. Hoppe,

under 13. Juni 1825 meddeelt Betænkning, er Kam-

meret gjort opmærksomt paa de velgjorende Folger,

det vilde have medfort for Islands Jordbrug, naarGaar-

dcnes Njemmemarker vare blevne behbrigen indheg-

nede, og de sammesteds befindende Tuer jævnede,

alt saaledes, som Forordn, af 13. Mai 1776 foreskriver.

Da de Hindringer, som nogle Aar efter at Forordningen

var udkommen aldeles standsede det paabegyndte Ar-

beide, nu vil kunne ansees hævede, og Jordbrugerne

ved en Række af gode Aaringer maae antages igjen at

have erholdt Evne til at tage fat paa et Arbeide, hvis

Udfbrelse oa Tilendebringelse maa være dem af for-

trinlig Viglighed, have vi troet paany at burde tage

denne Sag under Overveielse. — Forordningens Be-

stemmelse v ovenmeldte Henseende deler sig i tvende
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1832. Dele, forst nemlig paalagde den enhver Jordbruger aar-

14. April. ligen at sælte 6 Favne Sleengjærdo eller 8 Favne Jord-

gjær(Je efter en foreskreven Størrelse og Beskaffenhed,

samt, hvor Tunet er bevoxet med Tuer, al slette og

jævne C Favne i (d. e. 3G Qvadratfavne) for sig selv,

og ligesaa meget for hver arbejdsfør Mandsperson han

bar i sin Tjeneste og bruger til Gaardens Arbeide;

dernæst udlovedes en Belonning af 16 Sk. for hver

Favn Steengjærde og 12 Sk. for hver Favn Jordgjærde,

som a ar)igen opforles, samt 8 Sk. for hver Favn i Fiir-

kant af Tuer, som aarligen jævnedes mere end der var

paabuden. Hvad angaaer Bestemmelsen om det paa-

budne Pligtarbejde, da ere de af Stiftamtmand Hoppe,

Amtmændene Thorsteinson og Johnsson, .lustitsraad og

Assessor Thorarensen, samt samtlige Sysselmænd med-

delte Erklæringer enige i, at samme i Almindelighed

kan uden Besværlighed udfores af Vedkommende, og

kuns i enkelte Tilfælde, hvor Stene eller passende Jords-

mon mangler lil Gjærderne, og Tuerne ere af særdeles

Stbrrelse og Mængde, medfbre et uoverkommeligt Arbeide

for Vedkommende. Derimod ere fornemmelig Stiflamt-

manden og Amtmændene samt Juslitsraad Thorarensen

af den Formening, at den i Forordningen udlovede Be-

lonning eller Præmie skulde forstaaes saaledes, at der

u'Islodes 8 Sk. for hver Qvadratfavn. Men om ogsaa

den ommeldte Præmie for Tuers Jævning, som dengang,

beregnet for Landels Forfatning og Kræfter, kan have

været passende, nu efter Pluralitetens Erklæringer ned-

sættes til det Halve, eller endog noget mindre, saa

kunne vi dog ikke Andet end finde det særdeles be-

tænkeligt, at andrage paa Udlovelsen af en saadan

Præmie, der muligen vilde paafore det Offentlige en

hoist betydelig Udgift. Thi, antages det, at Tidspunktet

nu er heldigere for denne vistnok vigtige Sags Fremme,

og at Landets Indvaanere, indseende deres egen For-

deel, vilde med Kraft see Arbeidet udfort, uden hvilken

Forudsætning enhver Opmuntring blev til liden Nytte,
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maatte deraf fdlge, at en Præmie, udsat for et Land, 1832.

der har 5 å 6000 større og mindre Jordbrug, letleligen 14. April,

kunde faae flere Tusind Deeltagere aarlig, og at der
~~'~mm̂

ved et enkelt Jordbrug kan udfores ovennævnte Ar-

beider i et saadant Omfang, at Præmierne kunde op-

lbbe til 2a 300 Rbdlr., har Kammeret haft Leilighed til at

erfare. Man maa derfor formene, at et nyt Lbfte om
Præmie i ovennævnte Tilfælde ikkuns b8r skee under

særdeles Modificationer 02. Indskrænkninger. — Til den

Ende har Kammeret troet, at et af følgende Alternativer

kunde blive Gjenslanden for nærmere Overveielse: —
Enten fritages samtlige Jordbrugere for det ovenmeldle

Pliglarbeide, som desuden ikke hidtil er overholdt, og

derimod bestemtes for hvert af Amterne i Island en

vis Sum engang for alle, hvilken Sum igjen fordelles

paa hver af Amtets Ropper (hvis Antal er omtrent 50)

i Forhold til deres Størrelse og ovrige særdeles Be-

skaffenhed. Af det ethvert Rep tilfaldende Belbb ud-

sattes derefter for et eller flere Aar forskjellige Præ-

mier, som tildeltes de dertil qvalificerede Jordbrugere,

som til den bestemte Tid mest havde udmærket sig,

saavel ved at sorge for deres lljemmemarkers Indheg-

ning, som for Tuernes Jævning, og hvorved da tillige,

foruden andre særdeles Omstændigheder, maatte tages

i Betragtning, at Arbeidet var aldeles og forsvarlig fuld-

ført, saavel Indhegningen som Jævningen, den dermed

forbundne Besværlighed, det Omfang og den mere eller

mindre Hjelp af egne Tjenestefolk, som Vedkommende

dertil havde haft at disponere over. Til at bedomme
det udforte Arbcide maatte udvælges nogle af de paa-

lideligste Mænd i hvert Rep, hvilke tilligemed Repsly-

rerne paa Mandtalsthinget, hvor Reppens Beboere ere

forsamlede og hvor de Præmiesbgende maalte indgive

deres Andragender desangaaende, havde at foredrage,

hvad Arbeide der var udført, og hvilke af de Ansøgende

der kunde ansees qvalificerede til at erholde de udsatte

Præmier. Af disse Mænd, i Forening med vedkommende
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1832. Sysselmand, vilde derefter den fornodne Indstilling herom

14. April. D ]ive a t gjore til Amtmanden. Herved vilde forment-

ligen opnaaes, at de Skønsforretninger, ved hvilke Ar-

beidet bliver beddmt, vilde vinde stbrre Paalidelighéd,

idet de til Præmie Concurrcrende, som maalte gives

Adgang til at overvære Forretningerne, vilde gjensidigen

conlrollere samme, saa at Sysselmændene og Amtmæn-

dene kunde blive satte istand til med stbrre Sikkerhed

at bestemme Præmien efter Fortjeneste. — Eller ogsaa

Pligtarbeidet maatte paany indskjærpes alle Vedkom-

mende, og derhos paasees nbiagligen overholdt, samt

Enhver, som heri er forsbmmelig, erlægge Boder, lige-

som ved Forordn, af 4776 er bestemt. Dog kunde her-

ved nærmere komme under Overveielse, om delte Pligt-

arbejde fremdeles skulde bestemmes til et vist Favne-

anlal af Gjærders Opfbrelse og visse Favne af Tuers

Jævning, eller om ikke, med Hensyn til den stbrre Be-

sværlighed, dette Arbeides Udfbrelse, naar det er be-

stemt til et vist Favneantal for hver Jordlod, medfbrer

for en Gaard fremfor en anden, Pligtarbeidet heller

kunde for ethvert Distrikt ansætles til en almindelig

Værdie i Penge eller Alen, saaledes at det paalægges

enhver Jordbruger aarligen at godlgjbre, at han havde

udfort et Arbeide med Gjærders Opfbrelse og Tuers

Jævning paa hans Gaard af saadant Omfang, som, hvis

det skulde være betalt med de efter Arbeidels Beskaf-

fenhed i Distriktet gjængse Priser, vilde svare til den

for Pligtarbeidet i Almindelighed salte Værdie, hvorved,

istedelfor den i alle indkomne Erklæringer paaankede

Mangel ved For. 13. Mai 1776, at Pligtarbeidet er saa

bbist ulige fordeelt mellem de enkelte Jordbrugere,

vilde fremkomme en almindelig Regel, hvorefter ikke

blot Qvantiteten men ogsaa Qvalileten af de udfbrte

Arbeider bliver taget behbrig i Betragtning, og saale-

des den desidererede Lighed opnaaet. Som Opmuntring

til Arbeidets Fremme, udenfor hvad der paahviler en-

hver Jordbruger, kunde da ligeledes udloves Præmier,
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enten paa samme Maade som foran er anfort, eller og- 1832.

saa i Medhold af de ved Forordn, af 1776 Givne Be- 14. April,

stemmelser; dog at der ligeledes bestemtes en vis Sum

for hver Rep, og at Præmien allsaa reguleredes efter

et saadant Forhold, som den bestemte Sum kunde til-

lade, hvorved dog formenlligen burde iagttages, at Op-

foreisen af enkelte Favne Gjærder mere, end der som

Pligt paahviler Jordbrugerne, samt ligeledes Sletningen

af nogle faa Favne med Tuer, ikke kan være Gjensland

for Belbnning, men at en Jordbruger forst burde komme
i Betragtning til Præmie for Gjærders Opforelse, naar

Jordens nbdvendige Indhegning i det Hele var fuldfort,

forinden hvilken Hensigten med Jævning heller ikke kan

siges at være opnaaet, eller idetmindste, saafremlhans

Naboer ere pligtige at decltage med^ ham i Indhegnin-

gen, at samme for hans Vedkommende er tilendebragt;

og hvad angaaer Belbnning.for Tuers Jævning, da burde

idetmindste een eller flere Dagslaalter (omtrent 900

Qvadralfavne) af Tunet være jævnede, og Præmien til

den Ende ikke bestemmes for hver Qvadralfavn, men
for hver Dagslaat eller 900 Qvadralfavne. Ved Præ-

miens Slbrrelse, saavel for Indhegningen som for hver

Dagslaat der er jævnet, burde ogsaa, saavidt muligt,

ikke alene tages Hensyn til Arealet, men ogsaa til de

særdeles Vanskeligheder, der ved Arbeidels Udfbrelse

har været at overvinde. Til at paasee Udfbrelsen af

det foreskrevne Pligtarbeide, og at indkassere Mulkter

for sammes Forsommelse, samt bedbmme de foretagne

exlraordinaire Arbeider, maatte ligeledes i delte Til-

fælde antages, tilligemed Repslyrerne, nogle af de paa-

lideligste Mænd i Reppen, der idvrigt have, med Hen-

syn til de faldende Præmier, at forholde sig ligesom

foran er anfort. De Mulkter, der maatte falde, kunde

formenlligen henlægges til Præmiefondet, og de Jord-

brugere, der erholde Præmie for exlraordinairt Arbeide,

maatte ligefuldt være forpligtede til i de fblgende Aar

at fuldfbre det muligen i Henseende til Tuers Jævning

i
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1832. tilbagestaaende Arbeide, i Ovcreensstemmclse med de

TTT^T Realer. der antap.es 'for Pligtarbejdet: saa maalle der
14. April. f

og fastsættes visse Bestemmelser for Vedligeholdelsen

af den opførte Indhegning.

Efter saaledes at have gjort Mr. Sliftamtm. bekjendt

med Kammerels Anskuelse af denne Sag, skulle vi ikke

undlade, forinden videre derved foretages, herover at

udbede os Deres behagelige Betænkning meddeelt for

Sonder- Amtets Vedkommende, ledsaget med de Be-

mærkninger og nærmere Forslag til de detaillerede Be-

stemmelser, med hvilke den ene eller den anden af

de ovenanførte Regler burde paabydes, hvortil Sagens

Droftning maalle give Dem Anledning. Ligeledes finske

vi al erholde Deres Formening om, hvilket Belbb der

kunde udføres til passende Præmier for Sonder -Amtet

efler det først fremsatte Alternativ, samt, saavidl mu-

ligen, hvad der maalte beregnes, naar Præmierne regu-

leredes efler det andet Alternativ. — Rentekammeret

den H. April 1832 1
.

u. April. Rentekammer-Skrivelse til stiftamtmanden over

Island, ang. Udfærdigelsen af Bygselbreve for de

kongl. Leilændinger i Sonder-Amtet. Khavn den

14. April 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 475.

Ilr. Sliftamtm. har i behagelig Skrivelse af 20. Au-

gust f. A., ved at meddele Kammeret Deres Betænkning

om, hvorvidt det kunde være hensigtsmæssigt, efter et

nærmere meddelende Udkast, at foranstalte trykt et

Antal Blanketter til Fæstebreve for Leilændingcrne paa

de Hans Majestæt tilhorende Gaarde i Sonder-Amtet, i

Overeensslemmelse med den for Nord- og Oster-Amlet

i saa Henseende allerede fbiede Foranstaltning, derhos

behaget at yltre, at De ikke kan Andet end ansee det

»

') 8. D. Rentek. Skrivelser af samme Indhold til de Svrige

Amtmænd i Island. Rentek. Isl. Copieb. sst. Nr. 470-471.
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ønskeligt, at der erholdes passende og bestemte For- 4832,

mularer til disse Contrakter, men at der i saa Fald, "TTT^
' '14. Apn

med Hensyn ti) de locale Forhold, fornodiges trende

forskjellige Udkast til Fæstebreve for det kgl. Gods i

Sonder- Amtet, nemlig et for Guldbringe Syssel, et

andet for Veslmannbe og et tredie for Arnæs Syssel,

Thykkebai og Kirkebai Klostergodser samt Bjarnanæs

Ombudsjorder og Hængegodset, og ligesom vedkom-

mende Sysselmænd allerede have forfattet saadanne

Udkast for Guldbrince Svssel, samt Vcstmannoerne, der

med faae Forandringer kunne anlaaes, formener Herr

Sliftamtm. det ikke vil va^re vanskeligt ligeledes at give

en almindelig passende Form for det ovrige kgl. Gods

i Sonder-Amtet.

Da fra Kammerets Side ikke kan være Noget imod

dette Deres Forslag at erindre, skulle vi ikke undlade

efter Forlangende hermed at. lade folge tilbage samtlige

ovennævnte Deres Skrivelse af 20. August f. A. med-

fulgte Bilage, ved derhos at anmode Dem om at for-

anstalte de fornodne Udkast til ovenmeldle Fæstebreve,

saaledes som de efter Omstændighederne maae ansees

mest passende og hensigtsmæssige. Hvad derimod den

intenderede Trykning af Fæstebrevene angaaer, saa

finder Kammeret, at samme indtil videre maa stilles i

Bero, i Særdeleshed med Hensyn til, at der vil be-

hbves flere forskjellige Formularer for det kgl. Gods i

Sonder-Amtet. — Rentekammeret den 4 4. April 1832.

Cancellie-Plakat ang. Jordemodres Afskedigelse. 27. Aprii.

Khavn den 27. April 1832. — Publiceret i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1832, samt 1833 i Skaptafells,

Hunavatns, Oefjørds og Mula Sysselerne, men findes ikke at

være bekjendtgjort i andre Sysseler, ligesaa lidt som ved

Landsoverretten. Ved kgl. Resol. 22. Marts 1837 bestemmes,

at Jordembdre kunne i Island afskediges af Amtmændene, i

Overensstemmelse med denne Plakat. — Canc. 3. Departem.

Registrant 1831-1833, 317 (1832, Nr. 896}. Original-Aftryk
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1832. hos Schultz. Coll. Tid. for 1832, S. 282—286 (med Motiver)'.

~~~^^~o Qvart-Forr. for 1832, S. 45: Schou XX, 402—403.
27. April.

Cancillie-Plakat angaaende Jordembdres Afskedi-

gelse.

Hans Majestæt Kongen har, paa Caneelliets derom

nedlagte allerund. Forestilling, under 18. d. M. aliern.

behaget at resolvere saaledes:

uVi bifalde aliern.. at Jordembdre udenfor Kjoben-

havn, der herefter gjbre sig skyldige i et saadant For-

bold, at Bestillingen ikke længere kan betroes dem,

maae afskediges ved Resolution af vedkommende Amt-

mand, dog at Stifis- eller Land-Physici, og i tvivlsomme

Tilfælde ogsaa Vort Sundheds-Collegii Betænkning ind-

hentes, naar Spbrgsmaalet om en Jordemoders Afske-

digelse opstaaer i Anledning af Feil, begaaede i Ud-

øvelsen af hendes Kunst. Saafremt hendes Forhold

maalte cjbre det nbdvendigt, skal tillige med hendes

Bestilling ogsaa Rettigheden at bve Jordermoderkunsten

betages hende. Hvad Vor kgl. Residenlsstad Kjbbenhavn

angaaer, skal bemeldte Vort Sundheds- Collegium være

bemyndiget til at forbyde de sammesteds praktiserende

Jordembdre Udbvelsen af deres Kunst, naar Nogen ved

sit Forhold dertil maatte gjbre sig uværdig."

Hvilken allerhbi. Resolution herved meddeles alle

Vedkommende til fornoden Efterretning. — Det kongl.

Danske Gancellie den 27. April 1832.

28. Aprii. Kongelig Resolution ang. Tillæg i Amt-

mændenes Gager. Khavn den 28. April 1832. —
I Rentekammerets Forestilling 8. Marts bemærkes, at den regle-

menterede Gage for Amtmændene i Danmark var 1500 Rbd.

Sblv og 800 Rbd. Sblv til Comptoirhold. Da denne Lbn an-

saaes for ringe, foreslog Rentekammeret et Tillæg for dem af

Repartitionsfondene i Forhold til Amternes Stbrrelse, af 500

til 750 Rbd. — Med Hensyn til Overøvrighederne paa Island

bemærkes, at Stiftamtmanden, som havde 1500 Kbd. Sblv i

Gage og 600 Rbd. Sblv i Comptoirhold aarligen, mest passende
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kunde erholde Forhbielse efter en længere Tjenestetid,
t(
da paa \ 83*2.

denne Maade formentligen det ei uvigtige Oiemed vil opnaaes,

at Embedsmændene selv maae Snske længere at opholde dem April.

i disse fraliggende Provindser, hvilket unægteligen maa have

en heldig Indflydelse paa Embedernes Bestyrelse". Derimod

mente Kammeret, at Amtmændene i de andre Amter i Island i

(hvis Gage var 1000 Rbd. Sblv og 400 Rbd. til Comptoirhold)

burde have et Tillæg af 300 Rbd., og at dette burde tillægges

dem af Jordebogskassen, da der ingen særlige Repartitionsfond

havdes. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1832 A, Nr. 142.

Vi ville allern have Amtmændene Johnsson og

Thorsleinson paa Island, fra 1. Januar d. A. af, forundt

hver et aldeles afkortningsfrit Tillæg af 300 Rbd. Sblv

aarlig af den islandske Jordebogskasse ; hvorhos Vi

allern. tillade Vort Kentekammer i sin Tid at nedlægge

nærmere allerund. Forslag, angaaende et passende Tillæg

for Stiftamtmanden over Island og Amtmanden paa

Færoerne. — Kjobenhavn den 28. April 1832 K

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. April.

Island, ang. Beregningsraaaden af Skatten, navn-

lig af Jordegods. Khayn den 28. April 1832. —
Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 497.

Med Hensyn til den Afgift i Island, der kaldes Skat,

som allid erlægges af den Ydende med et uforanderligt

Belbb af 20 Alen aarlig, og hvis Hovedregel for Ydelses-

pligten er, at enhver Familiefader har at erlægge denne

Afgift, naar han ei alene eier saamange Hundreder som

ban har Personer, sig selv iberegnet, at forsorge, men

iddmindste eet Hundrede derover, er flere Gange op-

kastet det Spbrgsmaal, om til ovennævnte Hundreder

°gsaa skal regnes Eiendom i Jord, nemlig de Jord-

hundreder, en Mand eier, eller blot Hundreder i Lbsbre.

i

) Resolutionens Indhold er meddeelt Stiftamtmand Krieger

ved Rentek. Skriv. 2. Juni 1832. Rentek. Isl. Copieb. 9,

Nr. 643$ ligeledes begge Amtmændene og Landfogden ved

Rk. Skrivelser 12. Mai s. A. Rk. Copb. sst. Nr. 597-599.

*
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1832. Ligesom Kammeret desangaaende har modtaget
.
April. Betænkning fra forhenværende Stiftamtmand i Island,

P. F. Hoppe, i Skrivelse af 17. Juni 1828, og derhos er

meddeelt Oplysning om, hvorledes Fremgangsmaaden i

saa Henseende deels hidtil, saavidt vides, har været, og

deels for Tiden er, i hvert af Sysselerne i Sonder-Amtet,

saaledes have vi ogsaa om denne Gjensland modtaget

lignende Betænkning og Oplysning fra Amtmændene
Thorsleinson og Johnsson, for Vester-Amtets samt Nord-
og Oster- Amtets Vedkommende. Samtlige indkomne
Erklæringer gaae ud paa, at lordeiendom almindeligen

tages med i Betragtning ved Ansættelsen til Skat, men
om dette saaledes stedse har været Tilfældet, ^ives

ingen bostemt Oplysning om
;
dog yltre Sysselmændene,

at Saadant har været Brug saa langt tilbage i Tiden,

som det derom er dem bekjendt. Tillige erfares, at

Reglerne, hvorefter Jorderne deeltage, ere næsten i

hvert Syssel forskjellige og hbist vilkaarlige, dog som
oftest med Indskrænkninger i Jordernes Dyrhed eller

deres Ansættelse til Hundreder.

Hvad nu forst angaaer det Spb'rgsmaal, om Jord-

eiendom kan begrunde denne Skattepligt efter de ældre

Bestemmelser, da finder Kammeret, at sammes Besva-

relse ifolge de meddelte Oplysninger vil være af mindre

Indflydelse paa nærværende Sags Afgjbrelse; thi, om
der endog fra Lovfortolkningens Side maalle være over-

veiende Grunde for at indskrænke Afgiften til lost Gods,

har paa den anden Side en mere eller mindre larm-

varig Praxis saa godt som over hele Island gjort den
modsalte Mening gjeldende, og ligesom langvarig Sæd-
vane eller Praxis altid har en Deel for sig, maa delte

saa meget mere blive Tilfældet her, hvor Lovbestem-
melserne selv gaae over 500 Aar lilbage i Ticlen. —
Det forekommer os derfor, som meldt, at der ikke nu
er grundet Anledning til ved Lovbud at forandre denne
Praxis, især da man netop derved vilde synes at fri-

lage en stor Deel af den Klasse, som præsumptiv mindst
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maatle fole Afgiften trykkende, ihvorvel Afgiften ved 1832.

den nu brugelige Beregningsmaade rigtignok kan komme 28. April,

tit at hvile paa mangen en mindre bemidlet eller ufor-

muende Mand, der i modsat Fald vilde være bleven

fritagen for denne Afgift; men dette Misforhold mellem

Afgiften og de Ydendes Evne til at udrede den, som

formenlligen maa ansees at vække Misnbie for dem,

der skulle præstere, og maaskee Tvivl hos dem, der

skulle hæve Skatten, vilde imidlertid ingenlunde der-

ved blive afhjulpet, saalænge Afgiften skal beregnes

med en uforanderlig Stbrrelse af 20 Alen af det Over-

skud, som bliver tilbage efter Fradrag af 1 Hdr. for

hver Person Yderen har at underholde, hvad enten saa

dette Overskud blot udgjo r 1 Hdr. eller 100 Gange \

Hdr., thi Uligheden i Afgiftens Fordeling maa naturlig-

viis paa denne Maade omtrent blive ligestor, enten man

saa indskrænker den til det lose Gods eller tillige med-

tager Jordeiendommene under Beregningen. — Ligesom

Kammeret derfor antager, at de hidtil i hvert Syssel

fulgte og ved langvarig Praxis vedtagne Regler for Skat-

tens Beregningsmaade maae for det fbrste vedblive

uforandrede, og vi alene i den Henseende maae anmode

Hr. Sliftamtm. om, for Sonder - Amtets Vedkommende

noie at paasee, at heri ikke foretages nogen Forandring

lil Ydernes Skade, saaledes finde vi paa den anden

Side, at man bor være betænkt paa at see de nu sted-

findende Ufuldkommenheder hævede, og i alt Fald at

træffe mere hensigtsmæssigt, for hele Landet eens-

formigt Regulativ for denne Afgift. Skulde denne Af-

gift sæltes i et fuldkommen passende Forhold til de

Formuesgjenstande, af hvilke den skal udredes, saa

maalte ikke alene Storreisen, men ogsaa selve Skyld-

sælninusmaaden aldeles forandres, hvilket neppe vil

kunne iværksattes, saafremt man vil beholde Noget,

der endog blot skal have Lighed med den Afgift, der

nu kaldes Skat, og ikke meget mere bæve denne og
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1832. paabyde en ganske anden, i sit Væsen derfra aldeles

28. April, forskjellig Afgift. — For« imidlertid ikke al forelage mere
—~ indgribende Forandringer i Skattevæsenet, end der ere

nodvendige for at hæve de ved denne enkelte Afgift

paaklagede Misforhold, formene vi, at dette Anliggende

kunde ordnes omtrent efter folgende Grundsætninger:

1) at ligesom Tiendeangivelserne hidtil have været

lagte til Grund for Skattepligten, maatte ogsaa for Frem-

tiden Skat erlægges af de samme Gjenslande, hvoraf

Tiende svares, saavel Jord som Loso're, dog at Tiende-

frihed, hvor denne finder Sted, ikke tillige becrunder

Frihed for Skat, men at i saa Tilfælde, hvor Skalte-

frihed ikke er tilslaact, Angivelsen skeer ligefuldt med

Hensyn til Skattepligten. — 2) For Afgiften kunne som

hidtil undtages 1 Ilundr. for hver Person den Afgifts-

pligtige, sig selv iberegnet, har at underholde, og maatte

til den Ende nærmere bestemmes, for hvilke Personer

der saaledes kunde frilages 1 Ildr. — 3) Af det Over-

skydende erlægges derefter Afgiften, enten med et vist

besleml Belob i Alen eller Penge for hvert overskydende

Ilundr., eller ogsaa i en nærmere bestemmende Penge-

sum efter Formuens Størrelse, saasom af de fbrsle Udr.

nogle faa Alen, af hvert af de derefter folgende noget

mere, og saaledes med en vis Forbgelse efter et nær-

mere bestemmende Forhold, eftersom den Vedkommendes

Overskud stiger til flere Hundreder, indtil et vislMaximum.

Dernæst bliver at tage under Overveielse, om Af-

giften skal reguleres til et Belob, som omtrent vilde

svare til hvad den hidtil aarligen har udgjort, og allsaa

alene bevirke en ligeligere Fordeling, eller om den

ikke snarere maatte fastsættes saaledes, at derved op-

naaedes et saadant Bidrag til Landets Udgifter, som
ifolge Ydernes Evne og Forfatning billigen kunde gjores

Fordring paa. I sidstmeldle Tilfælde bliver da tillige

at lage en nærmere Bestemmelse, forsaavidt som Syssel-

mændene for Tiden oppebære Skalten som en Deel af

deres Embeds-lndlægt, imod igjen deraf at erlægge en
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vis bestemt aarlig Afgift. Over denne Sag, hvorom 1832.

Kammeret tillige har iclag tilskrevet Amtmændene Thor- ^^TT^n ° 28. April
sleinson og Johnsson, skulle vi saavel i det Hele som

over de enkelte Poster tjenslligen udbede os Ur. Slift-

amtm/ behagelige Betænkning meddeelt, ledsaget med
de nærmere Bemærkninger, Sagens yderligere Over-

veielse maatle give Anledning til, og 5nske vi endvidere

derhos saavidt muligen en Oversigt over, hvad Skatten

kan antages hidtil aarligen at have udgjort i hvert af

Sysselerne i Sonder-Amtet, og hvorledes Repartitionen

omtrent vilde udfalde, saavel naar blot eh ligeligere

Fordeling enten efter Ovenanfbrle eller paa en anden

hensigtsmæssig Maade iværksætles, som naar der i sammes

Sted reguleres en for Landet mere passende Afgift. —
Rentekammeret den 28. April 4832 1

.

Kongelig Resolution, ang. Understottelse til 3 -
Mai-

en Reise til Island. Kliavn den 3. Mai 1832. —
I Forestilling fra Directionen for Fonden ad usus publicos be-

mærkes, at Cand. theol. Ludvig Chr. Muller havde for ansdgt

om Reise-Understottelse til Udlandet, for at studere de orien-

talske Sprog, men uden at kunne komme i Betragtning. Nu
havde han sogt om Understottelse til at foretage en Reise til

Island, deels for sin Helbreds Skyld, da Mden islandske Luft

er særdeles gavnlig for et svagt Bryst, og hvert Aar giver

Exempler paa islandske Studerende, som ene kan frelses fra

Dbden ved at vende tilbage til deres Fædreneland" — deels

med Hensyn til Sprogets Studium, som han talte og hvori han

havde skrevet en Grammatik, samt underviist deri uden Be-

taling. — Direct, for Fond. ad us. publ. Journ. 7, Nr. 698.

.
Vi ville allern. have Cand. theol. Ludvig Chr. Muller

bevilget af Fonden ad usus publicos en Understottelse

af 200 Rbd. Sedler til en Heise til Island i indbemeldte

Oiemed. — Kjobenhavn den 3. Mai 1832%

s. D. ere Rentek. Skrivelser af samme Tndhold afgaaede til

be^ge Amtmændene i Island'. Rk. Isl. Copb. sst. Nr. 498-499.

2
) communiceret Muller ved Direct. Skrivelse 11. Mai 1832.

Missiveb. for Fond. ad us. publ. 7« 32 til 'A 34, S. 5.

6*
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1832. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

s. Mai.
Fuldendelse af det polytechniske Studium. Khåvh

den 3. Mai 1832. — I Forestilling fra Directionen for

Fonden ad usus publicos 23. April bemærkes, at Cand. jur.

Baldvin Einarsson havde ilolge kgl. Resol. 2. Juni 1829 nydt

det for Islændere bestemte naturhistoriske Stipendium 150 Rbd.

Sblv aarlig i 3 Aar, og erhvervet sig hædrende Vidnesbyrd

for den Flid, hvormed han havde benyttet Underviisningen i

disse Fag ved Siden af sit juridiske Studium. Han havde

hiirt Reinhardt over Fuglenes europæiske Fauna, Bredsdorf

over Fossilierne, Orsted over Chemiens almindelige Grundsæt-

ninger, Zeise over de organiske Stofler, Forchhammer over

Mineralchemien og den almindelige Chemie, som han ogsaa
•

havde deeltaget i hans chemiske Ovelser i Laboratoriet ; ende-

lig havde han og hort Orsted over Electricitet, Galvanisme og

Magnetisme. Efter nu at have i Efteraaret 1831 taget juridisk

Attestats med bedste Charakteer, b'nskede han at fuldende sine

naturvidenskabelige Studier og til den Ende fuldfore et ("ursus

ved den polytechniske Læreanstalt, og der underkaste sig

Examen, hvortil han scigte om en aarlig Understottelse af 350

Rbd. indtil Slutningen af Cursus, som anslaaes til 1
x

\i a 2

Aar. Directionen indstiller ham til at erholde 150 Rbd. under

Titel af Forlængelse af Stipendiet, og 200 Rbd. eengang for

alle, ialt 350 Rbd. — Direct, for Fond. ad us. publ. Journ.

7, Nr. 449. Mi

Vi ville allern. have Cand. jur. Balduin Einarsen

til hans naturvidenskabelige Studiums Fortsættelse end-

videre bevilget en Understottelse for eengang af 350

Rbd. Sblv af Fonden ad usus publicos. — Kjbbenhavn

den 3. Mai 4 832 ^

") communiceret Cand. Baldvin Einarsson ved Skrivelse fra

Directionen for Fonden ad usus publicos 11. Mai 1832.

Missivebog for Fond. ad us. publ. '/632 til y534, S. 3. -
Ved en kgl. Resol. 19. Januar 1833 bestemmes, at Baldv.

Einarssons Andragende om en fortsat Understottelse af

350 Rbd. bortfalder, paa Grnnd af hans senere paafulgte

Dbd, men at Enken tilstaaes 150 Rbd. eengang for alle.

Missiveb. sst. S. 211.
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Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 1832.

ang. de et nedlagt Capel paa Hofstader tilhorende^^lviai

Rettigheder. Khavn den 5. Mai 1832. — Origi-

nal i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Dep. Brevb. 1832,

Nr. 1027. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1832, S. 186—
187. see ovenfor: Rentek. Skriv. 17. Marts 1832.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 5. Mai.

Island, ang. Henlæggelse af Jorden Thormodsdal

til fri Brug for Administrator af det kgl. Jorde-

gods i Gullbringa Syssel. Khavn den 5, Mai

1832. — Rentek. Isl. Copiebog 9, Nr. 534.

I Anledning af den Hr. Sliftamlm. ved Kammerets

Skrivelse af 4. Juni f. A. communicerede allerh. Reso-

lution af 25. Mai s. A., ifølge hvilken det allern. er til-

ladt, at en passende Jord af det kongel. Jordegods i

Guldbringe Syssel maatte, naar Leilighed dertil gives,

udlægges Administratoren af bemeldte Gods til afgifts-

fri Benyttelse efter Deres nærmere Forslag, har Herr

Stiftamtm. i behagelig Skrivelse af 20. Januar d. A. ind-

stillet, at Jorden Thormodsdal i Mosfellssveiten, der i

Fardag 1831 er bleven bygselledig og af Sysselmand

Finsen foreslaaet til forbenævnte Brug, maatte fra be-

meldte Tid af vorde udlagt ham til afgiftsfri Benyttelse.

At Kammeret, i Henhold til førbemeldte allerh. Re-

solution, bifalder denne Hr. Stiftamtm." Indstilling, det

skulde vi ikke undlade tjenstl. at communicere Dem til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjdrelse; for

Sysselmand Finsen, som i denne Henseende har at gjøre

behdrig Forklaring i Administrations-Regnskaberne for

bemeldte Gods. — Rentekammeret den 5. Mai 1832.

Rentekammer - Skrivelse til Cancelliet, ang. 5. Mai.

Forholdet mellem Jordeiere og Leilændinger i Is-
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1832. land. Khavn den 5. Mai 1832 1
. — Original i det

5. Mai forrige Cancellies Archiv. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 526.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1832, S. 450—464 Anmærkn.

I vedlagte Skrivelse af 6. April 1829 har daværende

Stiftamtmand over Island, Hoppe, andraget, at skjdndt

det ved Forordn, af 15. Mai 1705 er fofsbgt, at ordne

Forholdet mellem Husbond og Fæstebbnder (Leilæn-

. dinger) paa Island, og at sikkre de sidste mod Vilkaarlig-

hed og ulovlige Paalæg, er Hensigten dog ikke opnaaet,

idet denne Forordning — foruden at den af Nogle ikkun

ansees gjeldende for de kongl. Jorder — aldeles ikke

overholdes, hvorimod Jorddrotterne, tverlimod dens For-

skrifter, deels efterlade at udstede Bygselbreve til deres

Leilændinger, deels forhbie Indtægterne af deres Jorder

ei blot med Penge- og Naluralpræslalioner, men endog

ved at paatvinge Leilændingerne Crealurer paa Foder,

Fiskerbaade og Qvilder, samt Paalæg af det i Lovgiv-

ningen med Ugunst anseete Mandslaan og andet Hoverie

lignende Arbeide. — For at raade Bod herpaa har be-

meldte Stiftamtmand blandt Andet indstillet, at det

maalte vorde bestemt, at alle Fæstebreve skulde af ved-

kommende Sysselmænd paalegnes om at være lovlige,

og derefter ind fores i en dertil autoriseret Protokol, at

Jorddrolten under Mulkt ikke maalte lade Nogen hen-

sidde over 1 Aar uden Bygselbrev, samt al Kepslyrerne

aarligen til Sysselmændene skulle indberette enhver

Bygselforandring.

I Anledning heraf har Rentekammeret indhentet

fra Amtmændene Thorsteinson og Johnsson de hos-

fblgende tvende Erklæringer af 31. Decembr. 1830 og

25. Marts 1831, sidstnævnte med 5 Bilage, og efter nu

at have taget Sagen i Overveielse, skulde vi derover

yttro Fblgeude:

1) Ved Jonsbogens Landsleiebalkens 1. Cap. er det

udtrykkeligcn hjemlet, at udleie Jorder paa Aaremaal,

') Canc. Skriv. 8. Decbr. 1832.
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hvori dog, med [lensyn til de Kongen tilhorende Jor- 1832.

der, er skeet Forandring ved de af Amtmand Johnsson 5. Mai.

i hans Erklæring citerede Anordninger, der pnabyde
"-^>^*to

Livsfæste. — Men at en lige Forandring skulde være

indfort med Hensyn til alle ovrige Jorder ved Forordn.

15. Mai 1705 § 6, er neppe antageligt, i hvilken

Henseende vi maae henholde os til det af Amtmand

Johnsson Anfdrte, idet vi med ham ere enige i, at be-

meldte Anordning maa forklares saaledes, at her blot

forbydes vilkaarlig at udvise Bonden fra den Jord han

har leiet, forend den bestemte Leiemaalslid crudlobet;

hvilken Mening, saavidt vi skjonne, har afgjort Hjemmel

i For. af 22. Juli 1791, hvilken tydeligen forudsætter,

at N. L. 3— 14— 10, der begrunder ligesaavel Leie paa

Aaremaal som Livsfæste, ogsaa er gjeldende for Island.

Men maa det saaledes antages, at den Praxis, som paa

mange Steder skal hersk.e i Island, at udleie Jorder

paa bestemt Tid, ikke er i Strid med de nu gjel-

dende Love, saa at Spbrgsmaalet allsaa bliver, om man

skulde indfore Livsfæste paa Island, ved at bevirke en

ny Lov desangaaende, da skjonne vi ikke, at Forholdet

mellem Eierne og Brugerne af Jorder paa Island, ifolge

de særegne locale Omstændigheder som der finde Sled,

er af saadan Beskaffenhed, at det kan cjore et sligt

Lovbud lilraadeligt, hvilket derimod snarere synes at

blive end mere betænkeligt netop ved den Omslændig-

hed, at man paa Grund af de locale Forholde, som af

Amtmand Johnsson ere anforte, dog nbdes til, uagtet

Bygselet fra Jorddrotlens Side skulde ubetinget være

gjeldende for Leilændingens Livstid, at lade denne den

frieste Raadighed til, efter Opsigelse, at hæve Contrak-

ten saasnart han finder for godt, saa at derved Fæste

eller Bygsel paa Livstid bliver for Jorddrotten endog

langt mere precair og usikker, end lemporair Leie,

hvilkel man dog vel maa antage at Bonden er pligtig

at holde, indtil den ved Contraklen bestemte Leiemaals-

tid er udloben. — Det fortjener og at bemærkes, at
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1833. Amtmand Thorsteinson i sin Betænkning ligefrem til-

5. Mai. raader, at indrbmme Jorddrolten fri Disposition med

Hensyn til Overdragelsen af Brugsretten over sine Jor-

der. Da nu imidlertid Mange ere af den Mening, at

temporair Leie af Jorder paa Island er stridende mod

Lovene, og derfor ikkun ved Misbrug har indsneget sig,

hvilken Forudsætning uden Tvivl maa bidrage til at

, gjere Forholdet mellem Eier og Leier mere vaklende

og precairt, end naar en fri Overeenskomst i denne

Henseende ligefrem ved en tydelig Lovbestemmelse

var erklæret tilladt og gyldig, saa holde vi for, at det

vilde være eavnltel at bevirke et saadant Lovbud. Med

Hensyn paa, at Livsfæsle er paabudt for de Kongen

tilhorende Jorder, hvilket Amtmand Johnsson paabe-

raaber sig som en Grund for, at Livsfæsle ligeledes

skulde være Regelen paa de private Jorder, da indsees

ikke, at denne Slutning er gyldig, thi forsaavidt Lov-

budet er rettet mod Administratorerne af de kongelige

Godser, er det en Selvfølge, at Kongen i Egenskab af

Eier maa kunne foreskrive disse, hvorledes han vil have

Brugen af sine Jorder overdraget til Andre, uden at

deraf enten kan udledes nogen Analogie for, at andre

Eiere, skulde følge samme Regel, eller engang noget

Tilsagn om, at Kongen selv vil have anden temporair

Overdragelse udelukket, ifald det maatte befindes, at

Saadant var mere hensigtsmæssigt.

2) Den Sædvane, at Jorddrotterne efterlade at for-

syne deres Leilændinger med Bygselbreve, paa hvilken

Rentekammeret allerede ved en tidligere Leilighed var

blevet opmærksomt, skal efter de i den Anledning ind-

hentede og herhos følgende tvende Erklæringer fra

Sander- og Vester- Amtet, dat. 2. Marts og 8. Novbr.

1822, den sidste med 11 Bilage, være meget alminde-

lig i disse Amter, hvilket samme ogsaa er Tilfældet i

Nord- og Oster Amtet, som erfares af den ovennævnte

Amtmand Jobnssons Skrivelse af 25. Marts 1831. Vel

er det nu ikke usandsynligt, at Anledningen til denne
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Overtrædelse af For. af 15. Mai 1705 § 2 allerede noget 1832.

vi! formindskes ved et Lovbud, der, saaledes som oven 5. Mai.

fremsat, ligefrem erklærer temporair Jordleie for gyldig,

efterdi Jorddrotlerne, i den Formening, at Saadant ikke

var tilladt, og at det derfor kunde udsætte dem for

Ulempe at oprette en i deres Tanker mod Lovgivningen

stridende skriftlig Contrakt, have, for at faae et saa-

dant temporairt Leieforhold iværksat, hertil sogt al skaffe

sig Adgang ved at lade Bbnderne hensidde uden Byg-

selbrev, efter mundtlig Aflale, i en vis Tid, paa deres

Jorder. Det kunde maaskee ogsaa være nogen Tvivl

underkastet, om det er hensigtsmæssigt absolut at paa-

byde skriftlig Contrakt, ligesaavel i det Tilfælde, at Jorder

borlleies paa Aaremaal, som naar de bortbygsles for

Leilændingens Livstid, siden disse tvende Retsforhold

ere af en saa høist forskjellig Vigtighed for Parterne,

at det langtfra ikke kan ansees ligesaa magtpaaliggende,

at sikkre det fdrsle ved en skriftlig Contrakt, som Til-

fældet er med det sidste. Imidlertid ansee vi det dog

for rettest, at enhver Contrakt om Jordleie bliver skrift-

lig forfattet; dette har Analogie for sig i den norske

Lovgivning, hvor skriftlig Contrakt efter N. L. 3 —14

—

25 fordres, hvad enten Gaarden er fæstet paa Aare-

maal eller paa Livstid, hvorhos især maa mærkes, at

skjbndt der ifolge Forordn. 9. Oklbr. I750, c fr. med For.

af 29. April 1752 *, fandt den Forskjel Sted mellem de

Huusmænd, som vare bosatte paa en Gaards Udmarker

med Livsfæste, o" dem, der havde No^et af Gaar-

dens Indhegning eller fljemrosser i Brug, hvilket kunde

være paa Aaremaal, at kun hine skulde have Bygsel-

seddel, medens med Hensyn til disse Conlraklens Form,

skriftlig eller mundtlig, var overladt til Parterne, saa

fandt man det dog, for at forebygge Misbrug, nodven-

digt at ophæve denne Forskjel, idet For. af 29. Juni

*792 paabod Bygselseddel ogsaa for den sidstnævnte

disse Forr.
3
saavel som For. 29. Juni 1792, angaae Norge.
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4 832. Klasse. Hertil kommer nu, med Hensyn paa Island 1
j

5. Mai. Særdeleshed, at skjondt Leilændingerne efter de locale
j

'
' Forholde, som af Amtmand Johnsson udviklet, ikke bor

|

bindes saa stærkt til det af dem paa Livstid fæstede I

Sted, som Fæstebonderne i Danmark, men der langt

hyppigere i Island vil være Anledning for Bonden til I

at atlraae en kortere Eesiddelse af Jorder til Brug, saa i

maa det do" anlnaes. saavel efter denne Amtmands
kJ %s 7

som ogsaa Amtmand Thorsleinsons Yllringer, at denne
|

Adgang til at kunne flytte er noget udartet til en Lyst

til at omflakke fra et Sted til et andet, og om delte

blev gjort Bonden noget besværligere ved den mere

omstændelige skriftlige Contrakt, da svnes det ikke at

have nogen Betænkelighed, men tverlimod at kunne I

være gavnligt. Med Hensyn hertil formene vi ogsaa,

at det vil være tilraadeligt at det paabydes, at alle

saadanne Conlrnkter om Jord.Ieie, være sig for kortere

eller længere Tid, bor Ihinglæses ved næste Mandlals-

thing efter deres Udstedelse, for hvilken Thinglæsning

Gebyret vel ikke kan ligefrem blive at bestemme efter

Sportelreglementet af 10. Seplbr. 4 830, men formenes

at kunne fastsættes efter Amtmand Johnssons Forslag

til 32 Sk. Solv for en Gaard og til <f6 Sk. Solv for en i

Hjaleie; hvorhos endvidere den i Sportelreglemenlets \\

§ 29 bestemte Betaling af 24 Sk. for hvert Ark at ind-

fore i Protokollen, vel maalte være at erlæcue. Der-
1 KS*-J g

imod formenes der ingen Anledning at være til at paa-

lægge, foruden Gebyret, en særegen Afgift til den kgl.

Kasse, saaledes som af Amtmand Thorsteinson er fore-

slaaet i hans Skrivelse af 8. Novbr. 1822, hvilket der-

hos kun lidet harmonerer med hvad han i Erklæringen

af 31. Decbr. 1830 har yllret om, at Sportler ti! Sys-

selmændene for Thinglæsningen vilde blive for besvær- ^
lige. — Paa den anden Side maae vi med denne Em-

bedsmand, saavelsom med Amtmand Johnsson, være

enige i, at det ikke vil være passende at paalægge

Sysselmanden at controllero og attestere, hvorvidt de
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til Thinclæsning fremsendte Bycselbreve efter deres 1832.

Indhold ere lovlige eller ikke, men i denne Henseende 8. Mai.

formene vi, al den Bestemmelse, som indeholdes i

'~

Sportelreglem. af 10. Seplbr. 1830 §3 1, er tilstrækkelig.

Heller ikke skjonne vi, at den af Stiftamtmanden fore-

I slaaede særegne dertil autoriserede Protokol, hvori alle

Bygselbreve skulde indfares, vil være nodvendig; hvor-

imod det maa være tilstrækkeligt, at Bygselbrevct og

Leieoonlraklen indf5res i den Protokol, som af Rets-

betjentene holdes over thinglæste Documenter, ifblge

Sporlelreglem, af 10. Septbr. 1830 § 29. Hvad Tvangs-

midlet betræffer, under hvilket Bygselbreves eller skrift-

lige Leieconlrakters Udstedelse maatte paabydes, da

forekommer det os mindre .hensigtsmæssigt at optage

den Bestemmelse, som indeholdes i For. af 29. Juni

1792, hvorefter Folgen af Efterladelse med at forsyne

Bonden med Bygselseddel bliver, at Stedet altid an-

tages overdraget for Leiernes og Enkes Livstid paa

samme Vilkaar, som i den sidst forlbbne Tid have været

ejeldende; thi, foruden at en saadan Regel kun kunde

indeholde et coercerende Middel til at faae skriftlige

Conlrakler udstedte for den temporaire Leie, men der-

imod maatte blive uvirksom, hvor Parternes Hensigt

gaaer ud paa Leie for Livstid, saa vilde og den Fdlge,

at Vilkaarene netop skulde blive de, hvorunder den

sidste Brugshaver har haft Stedet, ofte kunne blive

upassende og maaskee endog imod begge Parters Tarv.

At forbinde Mulkt med Overtrædelsen, saaledes som For.

af 9. Oktbr. 1750 foreskriver og Stiftamtmand Hoppe

og Amtmand Johnsson foreslaae, synes heller ikke saa

ganske passende, naar det skal gjelde som almindelig

Regel, saavel med Hensyn til Aaremaalsleie som Livs-

k fæste; thi da Mulkten dog for det sidste Tilfælde vel -

maatte fastsættes til en aarlig Bod, og fblgeligen ikke

kunde være saa meget betydelig, om end noget hoiere,

end efter For. af 9. Oktbr. 1750, der tillige havde tillagt

dobbelt slemplet Gebyr, saa vilde den let kunne blive
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1832. uvirksom merl Hensyn til Leie paa eet eller faa Aar,

5. Mai. især naar endvidere Besparelse af Omkostningerne med
~~*~m*~'

Contraktens Udstedelse, Thinglæsning o. s. v.. fraregnes

Mulktens Slorrelse. Vi skjbnne derfor ikke rettere, end

at den virksomste Bestemmelse maatte være, at saavel

Jorddroltens Ret til at fordre nogensomhelst Afgift af

Bonden, som overhovedet de gjensidige ved Contraklen

aftalte Retligheder fra begge Sider, belinges af, at skriftlig

Conlrakt er oprellet. Vel vil en saadan Bestemmelse

blive uvirksom, saafremt begge Parter med en saadan

Tillid forlade dem paa hinanden, at de ikke tage i Be-

tænkning at betroe deres gjensidige Retsforhold til hin-

andens mundtlige Lofter, men delte bor ogsaa være,

thi dersom Parlerne ei bedrage sig i saadan Tillid,

men det mundtlige Lbfle staaer ligesaa fast som det

skriftlige, da er dette i sig selv overflodigt, og bor ei

paanodes; skulde derimod Parterne heri forregne sig,

og den Ene benytte den ved Loven givne Leilighed til

at bryde et endog beviisligt Lbfte, fordi den legale

Form ikke er iagttaget, da vil Medconlrahenten dog ikke

med Fbie herover kunne besvære sig. siden han for-

sætlig har ladet den Opfordring ubenyttet, som ikke

alene Forholdet i sig selv, men ogsaa Loven har givet

ham, til at sikkre sig paa den anviste Maade; og saa-

ledes vil formcntligen Lovbudet om skriftlig Contrakt,

hvor den behbves, vel bedst overholde sig selv. Ved

fbrste Oiekast synes herimod at kunne indvendes, at

efter samme Raisonnement kunde man betinge alle

contraktmæssige Forpligtelsers Gyldighed af skriftlig Con-

trakt, men herved maa erindres, at ligesaa urigtig som

en saadan Tilintetgjbrelse af alle mundtlige Overeens-

komsters Gyldighed i de mangfoldige daglig forekom-

mende Forholde vilde være, ligesaa hensigtsmæssig kan

den blive i de vigtigere Forholde, som, efter deres Na-

tur, baade kunne og bor sbges sikkrede ved de mest

b etrygSen de Former; hvortil kommer, at det, med Hen-

syn til ovennævnte paa Island herskende altfor hyppige
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Vexlen af Leieforholdet om Jorder, maa ansees gavnligt, 4832.

at Conlrakterne om samme ere bundne til en noget be- 5. Mai.

sværende men dog mere betryggende Form, der kan
"

bidrage til at modvirke hiin Uskik. Endeligen kunne

vi ikke lade ubemærket, at en saadan Bestemmelse

vilde være ganske stemmende med det Lovbud, som

allerede haves i For. af 15. Mai 1705 §2, hvor det fast-

sættes, at Bonden ikke er pligtig at udgive eller gjore

Noget, som ikke er indfort i Bygningsbrevel, hvoraf

maaskee lod sig udlede, at Bonden Intet kunde af-

fordres, naar aldeles intet Bygselbrev er udstedt.

3) Med Hensyn til Vedligeholdelsen af de Leilæn-

dingen eller Leieren overdragne Bygninger og Inven-

tarier, skal der paa Island, efter det derom af Amt-

mændene Thorsleinson og Johnsson Yltrede, herske en

Uorden og Forvirring, til hvis Afværgelse et Lovbud

synes meget nodvendigt. De Regler, som Jonsbogen i

Landsleiebalkens Cap. 3 i denne Uenseende foreskriver,

synes deels ikke ganske tydelige og deels for ind-

skrænkede, idet nernlis Intet foreskrives for at sikkre

Beviset for, hvad Leilændingen har modtaget, og i hvilken

Stand dette har været, samt Omfanget af hans For-

pligtelse med Hensyn til Tilbageleveringen. — Da nu

saavel Amtmand Thorsleinson i sin tidligere Skrivelse

af 8. Novbr. 1822, som Amtmand Johnsson i sin Be-

tænkning, have yttret det Onske, at en ordentlig Over-

leveringsforretning blev paabudt, saa formenes dette

Uden Betænkelighed at kunne bevirkes, saa meget mere,

som Overleveringsforretninger med Hensyn til offentligt

Gods findes foreskrevet i de af Sysselmand Melsted i

hans Erklæring citerede For. af 27. Mai 1746 § 1,

Reskr. 48. April 4761, Forordn. 45. April 1776 § 7 og

24. Juli 1789, og fblgelig ikke kunne være uforene-

de med Islands Iocale Forhold. — SpcJrgsmaalet bliver

saaledes alene om, hvorledes disse Forretninger bor

kodificeres, for at blive anvendelige paa Island, i hvil-

ten Henseende vi bemærke:



94 Renter. Skriv. ang. Landboforholdene.

1832. a) Hvad Forretningens Form eller Udforelse be-

5. Mai. træffer, da formene vi, at Amtmand Johnssons Forslag

under Nr. 7 og 4 kunne fdlges; thi at Underskjdns-

mændene ikke hver Gang udmeldes og afhjemle For-

retningen, men derimod eengang for alle dertil autori-

seres og eedfæstes, maa ansees passende med Islands

locale Forhold, og er stemmende med det, Amtmand

Thorsleinson i sin Skrivelse af 8. Novembr. 1822 har

yllret; hvorhos og fornoden Sikkerhed kan opnaacs ved

Overskjdnsforrelninger, der vel maalte foreskrives paa

den foreslaaede Maade, thi de kunne dog neppe præ-
j

sumeres at blive saa hyppige, at den mere formelige

Fremgangsmaade ved samme vilde kunne afstedkomme

for stor Besvær. — b) I Henseende til Forretningens

Gjenstand eller Indhold, da kan den formentligen alene

gaae ud paa en Beskrivelse og Bedommelse af Byg-

ningerne, og en Beskrivelse og Taxering af Inventariet,

samt maaskee tillige paa et Skjon over, hvorvidt Tunet

eller Iljemmemarken er lovlig ' indhegnet og behdrigen

slettet for Tuer, om hvilken Gjenstand vi have indledt

Gorrespondence med de islandske Overdvrigheder, for

derefter at see samme ved en ny Lovgivning ordnet,

hvorimod den ved For. af 8. Juni 1787 desuden fore-

skrevne Bedommelse af Besætnings og Inventariets Til-

strækkelighed til Gaardens Brug, i Island maa bort-

falde. — c) Med Hensyn til Udredelsen af Omkostnin-

gerne, hvis Sldrrelse vel kunde beslemmes efter Sportel-

rcglem. af 10. Septbr. 1830 § 67, og Forretningens Ved-

hæftelse til Bygselbrcvet eller Leieconlrakten, finde vi

Intet at erindre mod Amtmand Johnssons Forslag. —
d)Foratraade Bod paa de Misligheder, som efter Amtmand

Johnssons Anfdrte skulle foregaae ved Udredelsen og

Anvendelsen af den Erstatning for Fæld, eller den Aabod,

som den fratrædende Bruger udreder, maalte det vel

ansees tjenligst, at Eieren ligefrem kunde tilpligtes a l

overlevere Gaarden i mangelfri' Tilstand
,

og at Erstat-

ningen fdlgeligen ene blev en Sag mellem barn og
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den fratrædende Bruger eller dennes Bo, hvilket, saa- 1832.

vidt vi skjbnne, ogsaa ejerne kunde paabydes med 5. Mai.

Hensyn til Livsfæsle, saa al Fæste eller Bygselforholdet

— i Analogie med hvad deri Danmark er gjeldende

—

forst træder fuldstændig i Kraft, naar del ved en lov-

lig Forretning er godtgjort, al Gaarden i lovforsvarlig

Stand er overleveret. Den af Amtmand Johnsson her-

imod fremfarte Indvending, at Eieren ofte er saa langt

fraværende, al han ei uden stor Besværlighed og Om-

kostning selv kan besorge Gaardens Istandsættelse, finde

vi ikke at være af saa stor Belydenhed; thi da Eieren

dog nodvendigen maa have sin Fuldmægtig, ved hvem

han besbrger Overleveringen og som paa hans Vegne

kan mode under Forretningen, sees ikke, hvorfor han

ei kan ved ham tillige besorge Manglerne islandsatte,

og dut kan ei heller være ham formeent, dertil at

benytte selve den Mand, som- er bestemt til Leilænding,

naar kun alle Mangler blive afhjulpne forinden Bygslet

træder i Kraft; med andre Ord: ingen Leilænding, der

har bygslct en Gaard for Livstid, skal kunne paatage

sig Ansvar for de ved Gaarden værende Mangler, eller

Forpligtelse til al erlægge Landskyld, forinden den forst

i forsvarlig Stand er ham af Eieren overleveret. Kun

ved en saadan Bestemmelse formenes nogenlunde at

kunne opnaaes Forventning om, al Gaardcne ville und-

gaae den Odelæggelse, hvorfor de nu saa hyppigt skulle

være udsalte, ligesom og kun derved alle de Forvik-

linger og af Amtmand Johnsson anforle Misligheder fore-

bygges, som let kunde fdlge af, at den lillrædende Lei-

lænding paalager sig al sælle Gaarden i forsvarlig Stand,

og natuiiicviis da 0£> maa faae fri Raadiuhed til selv

at convenere med den Fratrædende eller hans Bo om «

den Erstatning, som af samme skal gives, hvorved saa

let Forurettelse kan afstedkommes fra den ene eller

anden Side; hvorved og maa erindres, at om det end

tilstedtes Jorddrollen at forene sig med Leilændingen

°m, at denne, mod at faae Aaboden af den forrige



96 Rentek. Skriv. ang. Landboforholdene.

4832. Bruger udbetalt, skulde sætte Gaarden i forsvarlig Stand,

5. Mai. saa vilde der dog, naar han ei efterkommer denne

Forpligtelse, ikke være noget andet passende Tvangs-

middel, end det, som Amtmand Johnsson selv fore-

slaaer, at Jorddrolten er berettiget til at fralage Lei-

lændingen Aaboden og paa hans Regning anvende

samme til Gaardens Istandsættelse, hvilket altsaa for-

udsætter, at Jorddrolten altid maa være istand til selv

i fornoden! Fald at besbrge Manglerne afhjulpne. For-

saavidt derimod Jordbrug borlleies paa Aaremaal, turde

det maaskee blive for stærk en Indskrænkning for Eieren,

absolut at belinge Leierens Ansvar for Bygningers og

Inventariets Forringelse, samt Forpligtelse til at betale

Afgift deraf, at det er overleveret i mangelfri Stand.

Imidlertid kunde dog ogsaa her en Overleveringsforret-

ning ejbres til Betingelse for Eierens Ret til Erstatning
;

for Fæld, kun med den Forskjel, at det maatle blive

en privat Sag og beroe paa Overeenskomst, om Leie-
\

tageren skulde aflevere enten blot i samme Sland, som

han havde modlaget, eller i en bedre Stand, men at

han under ingen anden Betingelse, end beviist forsællig

Beskadigelse, skulde svare til Forringelse, saafremt ei

en Overleveringsforrelning var skeet. Herved vilde vel

Jorddrotlerne i Reglen komme i den Nbdvendighed,

at maatle for deres egen Sikkerheds Skyld lade Gaar-

dene overlevere ved Skjbn, endog ved en kortvarig Brugs

Overdragelse, men forsaavidt nu heri maatle synes at I

indeholdes en besværende Indskrænkning i Parternes

Raadighed til at bestemme deres contraktmæssige For-

hold, da maae vi gjentage den oftere berbrle Omstæn- I

dighed, at den for store Hang til Omflytning gjbr en f

Modvirken nbdvendig, der synes mere hensigtsmæssig

og passende at lade sig iværksætte ved de her fore- I

slaaede indirecle Midler, end ved et direcle Forbud.

4) Hvad Landskylden og bvrige Præstationer fra

Leilændingens eller Leietagerens Side betræffer, da har
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det rigtignok Udseende af, at For. 15. Mai 1705 § t 4832.

fixerer sammes Storrelse til de engang fra ældre Tid Mai.

Sædvanlige, saaledes, at det ikke skulde være Jord-

drotten tilladt, at betinge sig af nye Leilændinger mere,

end hvad der af de forrige var svaret; men ligesom

dette ikke skal være overholdt i Praxis, saaledes have

endog de Embedsmænd, som mest have erklæret sig

for at indskjærpe Afgifternes lovbestemte Størrelse,

maattet indrdmme, at den herfra afvigende Praxis ikke

har viisl Spor af de Misbrug, som Stiftamtmand Hoppe
,

forestiller sig deraf at være Folgen; hvorhos de heller

ikke have med antaseli&e Grunde motiveret deres For-

slag til et lovbestemt Maximum for de Præstationer, en

Leilænding maatte paalage sig; hvorimod Amtmand

Johnsson endog, for at lempe det Anstddelige i at be-

tage Parlerne deres naturlige Frihed til at bestemme

deres gjensidige Forpligtelsers Omfang, har troet at

maatte tilfoie det Forslag, at Jorddrotlen skulde have

Ret til at stipulere sig en Indfæslning efter Forgodt-

befindende, hvorved Misforholdet mellem den lovbe-

stemte Landskyld og Jordernes forandrede Godhed

kunde blive udjævnet. Vi holde desaarsag for, at der

ikke alene ingen tilstrækkelig Anledning er til at for-

byde, at Afgifter og andre Præstationer for Brugen af

Jorder paa Island bestemmes saaledes, som Parterne

selv bedst kunne komme overeens om, men at det

endog er bedre, for at bortrydde den Strid, som nu

finder Sled mellem Praxis og For. 15. Mai 1705 § 1,

udtrykkeligen ved et Lovbud at hæve 'de Indskrænk-

ninger, denne Forordning medfdrer. Herfor taler, efter

vort Skjon, ikke alene Forholdels egen Natur, men og

denslore Vanskelighed, om ikke Umulighed, at faae et

Lovbud, som det proponerede, overholdt, hvorpaa selv

For. 15. Mai 1705 § 1 afgiver Exempel, især naar her-

ved betænkes, at hvis Normen for Afgifternes Maximum

skulde blive hvad der af gammel Tid er svaret af

X. B. .7
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1832. Jorderne, vilde den, hvad nelop den paaankede Praxis

5. Mai. viser, savne Fasthed, og lelteligen foranledige Tvistig-

heder, og hvis den i Jordebogen af 1760 anforte Dvr-

hed skulde lægges til Grund, vilde Regelen, som Amt-

mand Johnsson selv tilstaaer, blive upassende, og kunde

derfor kun ved Tilladeligheden af en vilkaarlig Ind-

fæslning gjbres anvendelig; men at et passende Forhold

mellem Værdien af den overladte Brug og Modpræsta-

tionen langt vanskeligere lader sig opnaae, naar den

sidste fornemmeligen skal bestaae i en bestemt Sum

paa eengang, end naar den er fastsat til en aarlig Ydelse,

er ibinefaldende. da med Hensyn paa Livsfæste Gon-

traktens Varighed ved dens Afslutning ikke lader sig

beregne, hvorhos det vilde have sine særegne Vanske-

ligheder, ved den islandske Leilændings store Frihed

til at hæve Contrakten, at give nogen passende Bestem-

melse for Indfæstningens Tilbagebetaling i det Hele

eller for en Deel; og at den hele Indfæstning ubetinget

skulde være tabt for Leilændingen, saa ofte han fra

sin Side hævede Contrakten, kan neppe bestaae med

Nødvendigheden af at indrbmme denne Frihed. End

ikke fra den danske Lovgivnings Bestemmelser om

Hoverie synes nogen passende Analogie at kunne hen-

tes, for at overfore lignende Indskrænkninger i Parlernes

Ret til at containere om Mandslaan eller andre person-

lige Præstationer af Leilænding til Jorddrot paa Island,

da Forholdene her i denne Henseende ere af saa ganske

anden Natur end i Danmark, hvorved vi kunne henvise

til det af Amtmand Thorsleinson Yltrede, og til det af

Amtmand Johnsson selv Anforte om, at ingen Misbrug

af den Frihed, Parterne hidtil have brugt, harviistsig;

hvortil vi endnu blot skulde foie, at paa Island, hvor

ingen samlede Jordegodser findes, og heller ikke Pro-

prietairerne, saaledes som i Danmark, ere af en hoiere

Stand og af en præsumtiv slorre Indsigt og Uafhæn-

gighed, end den Almueklasse, hvortil Fæsterne hore,

*neu hvor Eiere og Leiere ordentligviis staae paa et
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lige Trin af Oplysning og Dannelse, langt mindre end 1832.

i Danmark behoves ved Loven at sbge Leilændingen 5. Mai.

beskyttet mod Jorddrottens Overlegenhed.

5) Den af Amtmand Johnsson under Nr. 5 fore-

slaaede Bestemmelse om. at Leilændingen skal forsynes

med Qvitteringsbog, hvori alle af ham til Jorddrotten

ydede Præstationer bor afskrives, formene vi at være

gavnlig, da den, uden at foraarsage større Uleilighed,

dog giver mere Betryggelse end de i For. 15. Mai 1705

§ 3 paabudne lbse Qvitteringer; ligesom og et lignende »

Forslag af Amtmand Thorsteinson allerede er gjort i

hans vedlagte tidligere Skrivelse af 8. Novembr. 1822.

Dog maalle Befalingen orn slige Boger vel indskrænke

sig til Livsfæste, eller i det hbieste tillige kun gjbres

gjeldende ved de Lejeforhold, der vare indgaaede paa

en længere Tid, t. Ex. 5 Aar eller derover. — Til Be-

tryggelse for Qvitteringsbbgers Anskaffelse kunde maa-

skee beslemmes, at Bbgerne skulde medfblge Fæste-

brevet eller Leiecontrakten, naar samme leveres til

Thinglæsning, og at Sysselmanden skulde give Con-

traklen Paategning om, at Bogen var Bonden leveret,

hvorved da, i Overensstemmelse med N. L. 3— 14—22

og For. 15. Mai 1705 §3, kunde fastsætles, atsaalænge

ingen Bog var givet Bonden, kunde denne ei kræves

for Afeiften; hvis Bonden derimod forkorn den ham

overleverede Bog, rnaalte Huusbondens Bog gjelde som

fuldt Beviis mod Bonden for at skylde Alt, hvad der

ikke i samme fandtes afskrevet, med mindre Bonden

kunde ved andet lovligt Beviis godlgjbre, at Betalingen

havde fundet Sted.

6) Endeligen kunde maaskee ogsaa, for at bidrage

til Ordens Overholdelse, uden dog at medfbre en for

betydelig Besværing for Vedkommende, de af Stiftamt-

manden under Nr. 3 og af Amtmand Johnsson under

Nr. 15 foreslaaede Indretninger om Bygsel- og Leie-

forandringer paabydes.

Med disse Bemærkninger tillade vi os, forinden

.
7*

V
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1832. videre ved denne Sag foretages, herved tjenstligst at

~~*~Z7T~ tilstille det kel. Danske Gancellie samme og udbede
5 jVlcii«

os derover, med Bilagenes Tilbagesendelse, Collegiets

gode Betænkning bebageligen meddeelt. — Rentekam-

meret den 5. Mai 1832.

9. Mai. Kongelig Resolution ang. midlertidig Handels-

tilladelse paa Seydisfjord. Khavn den 9. Mai

1832. — I Forestilling 1. Mai bemærker Rentekammeret,

at der vare indkomne Andragender fra Præsterne og Repsty-

rerne i Mj6fifjbiour og Seyoisfjbrcur i Mula Sysselerne, paa

samtlige Indbyggeres Vegne, om, at Seyoisfjord maatte blive au-

thoriseret som Udliggersted, eller at Tilladelse maatte blive given

til Beseiling og Handel sammesteds. Saavel Andragerne som

Sysselmanden og Amtmanden anfiMe Communicationens Van-

skelighed med Eskefjord, og de sidstnævnte fremhævede, at

4t
det maa ansees vigtigere, at Communicationen lettes og Pro-

duktionen derved forbges, end at en stbrre Concurrence sbges

frembragt, da Islands naturlige Beskaffenhed, ved at lægge

Hindringer iveien for Produkternes Transport, gjbr en Mængde

Handelspladser nbdvendig". Imidlertid vilde Amtmanden dog

ikke foreslaae, at Seydisfjord blev authoriseret, navnlig med

Hensyn til hvad derved vilde fragaae Kjbbmændene paa Eske-

fjord ; men han foreslog, at blot de ved Rentekammerets Skri-

velse 29. Mai 1821 fastsatte Indskrænkninger for fri Commu-

nication til Sbes mellem Eskefjord og Seydisfjord maatte bort-

falde, hvori Kammeret ogsaa er enigt, dog saaledes, at den

bevilgede Handelstilladelse, med de Handlende alene, kun fast-

sattes til to Aar. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1832B, Nr. 160.

Vi tillade allern., at Seydisfjord i Norder-Mule Syssel

i Islands Nord- og Oster-Amt maa, uden at authoriseres

som Udliggersted, til et Forsog i en Tid af 2 Aar be-

seiles, og at derpaa i bemeldte Tidsrum maa drives

Handel, dog kun af de faste Handlende i Eskefjord

Kjobstad, ibvrigt under de Vilkaar og Betingelser, som

nu for Handel paa de aulboriserede Udliggersteder ere

foreskrevne. Kjbbenhavn den 9. Mai 1 832 ^

Communiceret Amtmanden i Nord- og Oster -Amtet ved

1
4
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt- 1832.

mændene samt Landsoverretten i Island, ang. 10. Mai.

Berigtigelse i en udkommen Forordning for Is-

land. Khavn den 10. Mai 1832. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island 1832, samt særskilt i Hunavatns og

Oefjords Sysseler 1833. — Canc. 3. . Departem. Brevb. 1832,

Nr. 1512—1515. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1832, S. 202.

Efter Afsendelsen af den herigjennem under 21.

Decbr. f. A. emanerede Forordning, der udvider ad-

skillige i Aaret 1827 for Danmark udkomne almindelige

Anordninger til Island, er Cancelliet blevet opmærksom

paa, at der i den danske Text i sammes forste Afdeling

§ 1 Litr. e ved en indloben Trykfeil er anfort amyndige"

Særkuldborn af den Afdode, istedetfor uu myndige".

Uagtet man nu vel forudsætter, at bemeldte Ud-

tryk, naar der tages Hensyn til de gjeldende Love,

saavel som til det ovrige Indhold af ovenmeldle Para-

graph, ikke vil kunne foranledige nogen Misforstå aelse

i Henseende til Forordningens rette Anvendelse, har

Cancelliet dog troet ikke at burde undlade udtrykkelig

at gjore (Tit.) opmærksom paa den indlobne Urigtighed. -

Det kgl. Danske Cancellie den 10. Mai 1832.

Directionen for Universitetet og de , Jærde 12. Mai.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Antagelse af ældre Disciple til Skolen. Khavn

den 12. Mai 1832. — Univers. Direct. Copiebog for

Universitetet og Skolerne 1832, Nr. 449.

I Anledning af D. Hbiærv." Indstilling i Skrivelse

af 7. Marts d. A. meldes herved tjenstl., at Directionen

Rentek. Skriv. 26. Mai 1832, med Anmodning om at til—

kjendegive de vedkommende Handlende, at hvis de ikke

benyttede den givne Tilladelse paa en for Beboerne gavnlig

Maade, vilde Kammeret tage under Overveielse, om ikke

dér burde bevirkes Stedet stcirre Frihed. Rentek. Isl. Co-

pieb. 9, Nr. 621.
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1832. Intet fra sin Side har at erindre imod, at John Johnsen

TT
S
T"TT' 02, Biorn Skulesen, uagtet de ere over den lovbefalede

12. Mai. 53 J
.

Alder, optages i Bessestad lærde Skole, samt der til-

lægges Stipendium, dog under Forudsætning af, at de

befindes ved deres Oplagelse i Skolen at have saa-

danne Kundskaber, at de med Nytte kunne tage Deel

i Skole-Underviisningen.

Herom er Lector Theologiae Johnsen under Dags
»

Dato tilskrevet det Fornodne. — Den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 42. Mai 1832 ,
.

/

12. Mai. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Forsendelse af Boger til Bessastad Skole.

Khavn den 12. Mai 1832. — Univ. Direct. Copieb.

for Universitetet og Skolerne 1832, Nr. 452.

: ,
Efter det ved Stiftsøvrighedens behagelige Skrivelse

af 16. Februar d. A. tilstillede Andragende fra Lector

Johnsen, har Directionen afsendt til Stiftsovrigheden en

Kasse med de paa hosfolgende Liste anfdrte Boger og

Karter, for at disse paa sædvanlig Maade kunne over-

lades Disciplene i Bessestad lærde Skole, forsaavidt de

ikke paa Listen ere betegnede at være bestemt for

Skolens Bibliothek, hvorimod Directionen bemærker:'

1) at Kalis Verdenshistorie er udsolgt, men at de

deraf requirerede Exemplarer ville blive opsendte i

Efteraaret, forsaavidt et nyt Oplag til den Tid bliver

besbrgel. — 2) at der af Ciceros Værk om Pligterne

ikkun har været at erholde 9 Exemplarer. — 3) at der

ikke har været fornoden Tid til fra Udlandet at for-

skrive Matlhiå's ausfiihrliche griechische Grammatik.

Ved tjenstlig at melde Stiftsovrigheden dette til

behagelig Underretning og Foranstaltning, tilfoier Direc-

s. D. Directionens Skrivelse til Lector Theologiæ Johnsen,

ang. det Samme. Brevb. sst. Nr. 450.
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tionen, at den anseer det for rigtigst, at den paa den
herhos tilbagefolgende Liste anforte Rest af tidligere

herfra til Skolen afsendte Boger og Karter, som for-

modes at ville blive usolgte, fordi de ikke længer bruges

i Skolen, skjænkes til flittige Disciple i Skolen. — Den
kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

12. Mai 1832 *

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 12. Mai

Island, ang. Nedsættelse af Jorden Stafnes i Hen-

seende til Jordafgifter. Khavn den 12. Mai 1832.
- Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 571.

1 Anledning af, at der ved Antegnelserne til Guld-

bringe og Kjose Syssels Administrations-Regnskaber er

forlangt Oplysning om, , hvorpaa den opgivne Nedsæt-

telse af Jorden Stafnæs Dyrhed fra 140 Hundr. til 30

Hundr. grunder sig, har Mr. Stiftamtm. i behagelig Skri-

velse af 21. Februar d. A. underrettet Kammeret om,

at> efter at det ved en den 21. Novbr. 1817 afholdt

Synsforretning var antaget, at ovennævnte Jord, for-

medelst tilfoiet Beskadigelse ved Sandfog og Sogang,

ikke kunde ansættes til hbiere end 30 Hundr., har da-

værende Stiftamtmand over Island under 19. Marts 1818

tilskrevet Sysselmanden for Guldbringe og Kjose Sys-

seler, at der fra sammes Side ikke findes Noget at

erindre imod den saaledes gjorte Eragtning. Tillige

har Hr. Stiftamtm., da det er Dem bekjendt, at Ejen-

dommen ikke senere er tiltaget i Værdie, andraget paa,

at denne Nedsættelse i Dyrheden maatte blive appro-

beret.

Foranlediget heraf skulde vi tjenstligen melde Dem

i Brevbogen staaer „10. Mai", hvilket synes urigtigt, da

der saavel for som efter skrives 12. Mai og efter Biskop-

pens Brevbog angives dette Datum. — s. D. Skrivelse af

samme Indhold til Lector Theologiæ Johnsen. Copieb.

sst. Nr. 451.
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1832. til behagelig Efterretning og Bekjendtejbrelse for Ved-

rTTTT' kommende, at Kammeret vel ei kan indlade sig paa
12. Mai. «

D r

den ansbgte Nedsættelse af Jordens Dyrhed, men der-

imod tillader man, paa forventet allern. Approbation,

at de den kgl. Kasse for denne Jords Vedkommende

tilfaldende Indtægter maae indtil videre, efter de op-

lyste Omstændigheder, beregnes efter en Dyrhed af

30 Hundr. — Rentekammeret den 12. Mai 1832.

12. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Forstanderen for det

Jonstrupske Skolelærer-Seminarium, Consistorial-

raad Wegener, ang. Modtagelse af islandske Elever

paa Seminariet. Khavn den 12. Mai 1832. —
Rentek. Jsl. Copieb. 9, Nr. 565.

Med Hensyn til allerhoiest Approbation af 14. Marts

d. A., ifolge hvilken 2 unge Islændere skulle nedsendes

hertil for at dannes til Skolelærere, har Hr. Consistorial-

raaden ved Skrivelse af 20. i f. M. forespurgt, om be-

meldte Islændere skulle, naar de ankomme hertil, nyde

nogen anden Understottelse end den, som er lilstaaet

de bvrige kgl. Fripladse, og for hvilke Betalingen hæves

paa Kjobenhavns Amtstue, og om der skal til dem an-

skåtfes Sengeklæder osv., samt om Betalingen for dem

skal hæves paa nogen anden Maade og paa noget andet

Sted; end for de bvrige Fripladse.

1 Anledning heraf meldes til behagelig Underret-

ning, at Understøttelsens Stbrrelse vil blive den for de

bvrige Fripladse sædvanlige, og at, forsaavidt de Is-

lændere, som i forbemeldte Anledning nedsendes hertil,

ikke selv maalte medbringe Sengeklæder m. v., hvilket

neppe antages, maae vi anmode Dem om, behageligen

at foranstalte det Fornbdne anskaffet, da Omkostnin-

gerne derved skulle herfra blive anviste til Udbetaling

af Zahlkassen, naar derover hertil indsendes Regning.

I Henseende til Udbetalingen af den aarlige Understbt-

telse, da skal Kjbbenhavns Amtstue herfra blive tillagt
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den fornodne Ordre, naar Kammeret fra Hr. Consisto- 1832.

rialraaden bliver underrettet om de tvende Islænderes ^^^7'^'

Ankomst og Optagelse ved Seminariet paa Jonstrup. —
Rentekammeret den 12. Mai 1832.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 12. Mai.

Island, ang. Afbenyttelsen af islandske Sopasser.

Khavn den 12. Mai 1832 1
. — Rentek. isi. Copiebog

&g®r. 561. , /»o>- ;>::>.»:: '^^-^rA iy r .i. X ••

"

Ved Anordningerne af 18. August 1786 og 13. Juni

1787 blev Handelen paa Island ikkuns frigiven for H.
%

Maj*' egne Undersaatter, og i Hensyn hertil er det for-

mentlig, at Plakaten af 7. Marts 1787 foreskriver, at

Skibe, som beseile Island, skulle være forsynede med
islandske Sbpasse, og at det, forinden samme kunne

erholdes, maa godtgjores," at Skib og Ladning ene

og alene tilhorer H. Maj" Undersaatter, samt alene for

deres Regning udredes, uden at nogen Fremmed der-

udi eller i den dermed forende Handel enten directe

eller indirecte har nogen Andeel. Paa hvad Maade

disse Beviisligheder skulle tilveiebringes, indeholder

dernæst ovenmeldte Plakat af 1787 nærmere Bestem-
c I

melser. Men da disse Beviisligheder, i Særdeleshed

hvad Ladningen angaaer, ikkun kunne vedkomme den

Ladning, som ved Afseilinsen befindes i Skibet, og

der allsaa, naar el Skib, efter at have losset dets Lad-

ning i Island, derfra foretager en Reise til Udlandet og

igjen paa det samme Pas retournerer til Island med
ny Ladning, ikke haves den anordnede Sikkerhed for,

a t ogsaa denne sidste Ladning ene er H. Maj* Under-

saatter tilhorende og alene for deres Regning, saa er

det paa Grund heraf nodvendigt, at Vedkommende, som

ville foretage en saadan Expedition med et herfra til

For. 28. Decbr. 1836 § 15.
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1832. Island ankommet Skib, ligeledes behbrigen godtgjbre,

12. Mai. saavel at Skibet fremdeles vedbliver al være indenlandsk,

som at fremmede Staters Undersaalter hverken eie eller

have Andeel i den Ladninc, der nu astes indfort til Island,

og at til den Ende enten nyt Sbpas udstedes, eller det ældre

Sbpas forsynes med Paategning om, at dette er iagttaget.

Den i saa Henseende fornbdne Bestemmelse indeholdes

ogsaa i Plakat af 7. Marts 1787, der i § 8, hvilket

er bemærket i Kammerets Skrivelse til Hr. Stiftamtm'.

af 5. Marts f. A., udtrykkeligen fastsætter, at disse Sb-

passer ikkuns gjelde for een Reise. Vel tilfbier Plakaten,

at Hen- og Hjemreisen ansees for een Reise, om endog

Skibet, enten for at indtage eller udlosse sin Ladning,
>

maatte anlobe adskillige Havne, hvilken Passus Hr.

Stiftamtm. i behagelig Skrivelse af 30. Mai f. A. synes

at forstaae derhen, at det ved Skibets Afseiling fra en

dansk Havn meddelte Pas skulde være gjeldende indtil

Skibet er kommet tilbase til den Havn, hvorfra det er

udredet, eller til en anden dansk Havn, uanseet om det

i Mellemtiden har gjort flere Reiser fra Island til frem-

mede Havne og igjen tilbage til Island. Men om end

Udtrykket ueen Reise" ellers i Almindelighed i SOvæ-

senet maatte antages at indbefatte alle de Farter, som

til forskjellige Steder foretages med et Skib, fra den

Tid det udlober fra Udredelsesstedet indtil det er vendt

tilbage til Hjemmet, saa maa dog, med Hensyn paa for-

anfbrte særegne Oiemed, i hvilket islandske Passer ere

paabudne, det i den Anledning brugte Udtryk ueen

Reise" forslaaes med Indskrænkning, saaledes, at ved

de ommeldte adskillige Navne, Skibet maatte anlobe

for at indlage eller udlosse sin Ladning, ikke forstaaes

fremmede Havne, men ikkun forskjellige Havne i Island.

Dette synes heller ikke at kunne være forandret ved

den af Hr. Stiftamtm. i Deres fbrommeldte Skrivelse

paaberaabte Forordn, af 11. Septbr. 1816 § 14, thi de

her omtalte Passer, som Stiftamtmanden over Island er
i

i



Rentek. Skriv. ang. islandske Sopasser. 107

bemyndiget lil at udstede, angaaer ikkuns de Tilfælde, 1832.

hvor de i Island bosatte Handlende ville derfra til 12. Mai.

fremmede Steder expedere Handelsskibe, uden i saa

Henseende at være forsynede med Sbpas, udstedt igjen-

nem Rentekammeret; men ogsaa disse Passer gjelde

ikkun for een Reise, nemlig fra Island til eet eller flere

fremmede Steder, og derfra igjen tilbage til Island. — 1

Endelig maa bemærkes, at den 4. § i Plakaten af 1787

indeholder de fornbdne Bestemmelser i Henseende til, *

hvorledes de indenlandske Handlende, som fra frem-

mede Steder ville foretage Expedition direkte derfra

til Island, have at forholde sig, for at erhverve det So-

pas, der til en saadan Reise udfordres.

Ifblge Forestaaende kan Kammeret saaledes ikke

ansee det hjemlet i den nu gjeldende Lovgivning, at i

de senere Aar enkelte Handlende have brugt den

Fremgangsmaade, at de pa.a eet og samme Pas forst

have gjort en Reise herfra til Island, derefter fra Island

til fremmede Steder, samt igjen derfra retourneret til

Island, og atter paany gjentaget disse Expeditioner,

hvorved endog Passet er bleven afbenyttet i flere Aar

efter hinanden, alt under den Forudsætning, at det ikke

skulde tilbageleveres forend Skibet engang retournerede

til sin Hjemstavn. Imidlertid vil man, med Hensyn til

de af Hr. Sliflamlm. i fornævnte Skrivelse af 30. Mai

f. A. meddelte Oplysninger, lade Sagen frafalde for

hvad der i saa Henseende i de foregaaende Aar er

passeret, og ligeledes kan det, indtil en nærmere Be-

stemmelse er desangaaende for Fremtiden taget, og de

fornbdne Forholdsregler derefter behbrigen kundgjorte,

tillades, i Overeensstemmelse med vor Skrivelse til Hr.

Stiftamtm. af 5. Marts f. A., at ovenmeldte Expeditioner

foretages paa samme Maade som forhen, dog at Skibs-

papirerne ibvrigt ere i behbrig Orden, og at der tillige ved

Ankomsten til Island lilstrækkeligen godtgjbres, atsaavel

Ladningen som Skibet ene og alene ere H. Maj" Under-

*
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1832. saatter tilhørende, og at ingen Fremmed énten direkte

12. Mai. eller indirekte deri har nogen Andeel, alt saaledes som

Plak. af 7. Marts 1787 i saa Henseende foreskriver. Hvad

derimod angaaer de nærmere Bestemmelser, som med

Hensyn til deslige Expedilioner maatte lages for Frem-

tiden, da indseer Kammeret, at det rigtignok ofte vil

være vanskeligt og undertiden endog umuligt for Ved-

kommende, at erholde nyt Pas her fra Kammeret, saa-

ledes som Plak. af 1787 bestemmer, f. Ex. naar et Skib

strax efter Ankomsten til Island gaaer til Norge efter

Tommer, eller til England efter Salt. For derfor ikke

at standse eller forhindre saadanne Expedilioner, som

tvertimod bor nyde enhver Opmuntring, hvilken en

stbrre Virksomhed og raskere Omsætning fortjener, for-

saavidt saadant kan skee uden at Ilovedbetingelsen for

Tilladelsen til Islands Beseiling derved tilinletgjores,

formener man, at Fastsættelsen af fblgende Regler kunde
j

iblandt Andet blive Gjenstanden for en nærmere Over-

veielse, nemlig:

1) maatte (Jet paany indskjærpes alle Vedkommende,

at et meddeelt islandsk Sbpas ikkuns gjelder for een

Reise til Island og derfra igjen tilbage, samt at vel flere

Havne i Island kunne beseiles med den Ladning, hvor-

paa Passet lyder, men Skibet kan ligesaalidet gaae til

et fremmed Sted efter ny Ladning, som det i saadan

Hensigt kan gaae til Danmark, for igjen at retournere

til Island, uden at erhverve nyt Sbpas eller erholde

det forst meddelte Pas fornyet. — 2) Naar derfor et

til Island med behbrigt Sbpas ankommet indenlandsk Skib

agter at gaae derfra til fremmed Sted, og derefter igjen

tilbage til Island, forinden det retournerer til Danmark,

niaa enten erhverves et nyt Sbpas her ved Kammeret,

eller ogsaa, saafremt saadant skulde være forbunden med

Vanskeligheder for Vedkommende, fbies den Foranstalt-

ning, at det Fornbdne desangaaende kunde blive be-

rigtiget i Island. — 3) Til den Ende kunde da Byfogden

i Reykjavik og Sysselmændene i Island bemyndiges til,
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at modtage saavel fra Skibets Eier som fra Eieren af 1832.

den Ladning, hvormed Skibet skal gaae fra Island til 12. Mai.

fremmed Sted, eller fra dette tilbage til Island, samt

fra vedkommende Skipper, de ved Plakaten af 1787

paabudne Beviisligheder, og maatte i saa Tilfælde Skibs

og Ladnings Eier, forsaavidt de ikke paa den Tid op-

holde sig der paa Stedet, forsyne en Mand sammesteds

med behorig Fuldmagt, ligesom der finder Sled, naar

herfra udstedes Sopas for Skib og Ladning, som til-

horer en i Island bosat Handlende, naar han ikke ved

Passets Udfærdigelse opholder sig her i Landet. —
4) Sporgsmaalet bliver dernæst, om et nyt Pas skulde

;

udstedes i Island, eller ogsaa det være tilstrækkeligt,

naar det ældre herfra meddelte Pas Forsynedes med

behorig Paategning om, at det tillige er gjeldende for

den intenderede nye Reise. Hvad Udstedelsen af et

nyt Pas angaaer, da er vel Stiftamtmanden over Island

ved Forordn. 11. Septembr. 4816 § 4 4 bemyndiget til

at udstede Sopas for de i Island stadigen bosatte Han-

delsmænd, som derfra ville expedere Handelsskibe til

fremmede Steder, men, om ogsaa denne Bemyndigelse

tillige udvidedes til at gjelde i de nu under Quæstion

salte Tilfælde, saml endvidere Amtmanden over Vester-

og Nord- og Osler-Amtet erholdt en lige Bemyndigelse,

saa frygter man dog for, at det oftere kunde standse

og opholde Expedilionerne, naar nyt Pas forst skulde

indhentes fra Stiftamtmanden eller Amtmændene. Kam-
-— . * »

meret formener derfor, at det kunde være tilstrækkeligt,

naar det ældre ved Kammeret udstedte Pas forsynedes af

Byfogden i Reykjavik eller vedkommende Sysselmand med
Paategning om, at samme tillige er^gjeldende for den nu

forehavende Reise; Byfogden eller Sysselmanden modtog

da det anordnede Pasgebyr, 36 Sk. r. S. pr, Commercelæst,

og indsendte derefter samme, tilligemed de ligeledes mod-

tagne og ovenfor omtalte Beviisligheder, i Henhold til hvilke

Paategningen er gjort, til vedkommeude Amtmand. —
o) Skulde det imidlertid indtræffe, at de fornodne Be-
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1832. viisligheder ikke kunde tilveiebringes forinden Skibets

12. Mai. Aireise fra Island, troer man, at Expedilionen desuag-

tet ei burde opholdes, men at Reisen blot fornbdiges

anmeldt for Byfogden eller vedkommende Sysselmand,

som herom gjorde en forelobig Paategning paa det ældre

i Pas. Ved Skibets Tilbagekomst til Island maatte da,

forinden Ladningen udlossedes og forhandledes, Bevis-

lighederne i deres fulde Udstrækning afgives, og Passet

derefter blot paategnes, at Saadant behorigen er iagt-

taget. Pasgebyret og de afgivne Beviisligheder blev

forst da at tilsende vedkommende Amtmand. — 6) Lig-

,
nende Forholdsregler vilde da og blive at iagttage ved

hver ny Reise, som Skibet paa ovenmeldte Maade maatte

foretage, og folger det af sig selv, at saalænge del her

ved Kammeret meddelte islandske Sbpas saaledes af-

benyttes, er Skipperen fritaget for at tilbagelevere

samme, men i andet Fald har han, saasnart han enten

kommer tilbage til Udredningsstedet eller en anden

dansk Havn, eller ogsaa der med Skibet foretages Reiser

udenfor den islandske Fart, hvorved Passet ei afbe-

nyttes, uopholdeligen at tilbagesende samme under de

i saa Henseende ved Plakaten af 7. Marts 1787 givne

Bestemmelser. — 7) De Pasgebyrer, der ifølge Fore-

staaende maatte blive tilstillede Sliftamlmanden og Amt-

mændene, blive at indbetale i Islands .lordebogskasse,

og maatte ved hvert Aars Udlob herover forfattes en

Fortegnelse, som tilligemed de for hvert Skib og Lad-

ning modtagne Beviisligheder, samt Landfogdens Qvit-

teringer for de indbetalte Gebyrer, indsendtes om For-

aaret med Postskibet her til Kammeret, hvormed da

tillige maatte medfblge Forklaring, deels over de Skibe,

som havde anmeldt at ville forelage en saadan Expe-

dition, men forbeholdt sig forst at fremkomme med Be-

viisligheder ved Skibels Tilbagekomst, deels over de

Skibe, som havde afgivet Forklaringer og erlagt Ge-

byrerne, men endnu ikke ved Aarets Udgang vare re-

tournerede til Island.
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Forend imidlertid Videre herfra foretages i Anled- 1832.

ning af denne Sag, skulle vi ikke undlade herover at
~

at udbede os Hr. Stiftamtmandens behagelige Betænk-

ning snarest muligen meddeelt. — Rentekammeret den

12. Mai 1832.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 12. Mai.

Island, ang. et paatænkt Anlæg af Vei ved Gaar-

den Laugarbakki i Arnæs Syssel. Khavn, den

12. Mai 1832
1

. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 564.

i

Ved Hr. Stiftamtm/ behagelige Skrivelse af 31.

August f. A. ere Kammeret meddelte nærmere Oplys-

ninger, betrætfende de af Etatsraad Einarsen, paa Enke-

provstinde Thorarensens Vegne, fremsatte Indsigelser

imod en fra Laugardæli Færgested i Aaret 1830 anlagt

Vei, forsaavidt denne Vei gaaer over en Grundstræk-

ning, der ligger under en Enkeprovstinden lilhbrende

Gaard, Laugarbakki. Ligeledes har Kammeret modtaget

tvende Andragender fra Etatsraad Einarsen, af 26. og

27. August f. A., hvori han anholder om, at Sagen

enten maatte blive afgjort ved det danske Cancellie,

eller ogsaa henvises til Lands Lov og Bet, saafremt der

ikke i Anledning heraf kunde indvilges et Mageskifte »

af fornævnte Gaard Laugarbakki med en Hans Maj*, til—

horende Gaard Mdlshus med Hjaleie Lambhage paa

Alptenæsset, eller ogsaa der kunde tilstaaes Enkeprovst-

inde Thorarensen en aarlig Godtgjbrelse af 3 Rbd. r. S.

af det Offentlige, imod at hun under visse Betingelser

afstaaer til Veianlæg et Stykke Jord paa 20 Favnes

Brede fra Olvesaaen til lngolfsfjeldet, dog forholds-

mæssig mindre Godtgjorelse forsaavidt en saadan Brede

• ikke behoves.

Efter at have desangaaende corresponderet med

bemeldte Cancellie, skulle vi ikke undlade tjenstligen
i

-——_ —— ,

Rentek. Skriv. 14. Mai 1831.

i
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at melde Hr. Stiftamtm. til behagelig Efterretning og

Bekjendtgjbrelse for Vedkommende, at ligesom det an-

søgte Mageskifte ikke kan bevilges, saaledes er ogsaa

saavel Cancelliet som Kammeret af den Formening, at

der efter de oplyste Omstændigheder ikke bor i denne

Anledning tilstaaes nogen Erstatning, hvortil der ibvrigt

er saa meget mindre Grund at indlade sig paa, imod
i

de af Hr. Stiftamtm. og Sysselmand Sveinbjdrnsen af-

givne Erklæringer, som denne ikke skulde udredes af

den kgl. Kasse, men enten af vedkommende Commune,

eller indkomme ved Repartition paa Amtet. Derimod

overlades det til Enkeprovstinde Thorarensen, saafremt

hun dertil maatte finde sig anlediget, at forfolge sin

formentlige Ret til Erstatning eller Godlgjorelse for det

foretagne Veianlæg ved Domstolene, og for det Tilfælde,

at hun skulde bestemme sig hertil, anmodes Hr. Stift-

amtm. om at antage en Mand til, paa det Offentliges

Vegne, at modtage Stævning og tage til Gjenmæle. —
I Henseende til det ved denne Leilighed tillige propo-

nerede nye Færgeanlæg ved Gaarden Heller, ligeover-

for Laugardælis Færgested, da maae vi, efter de af

Hr. Stiftamtm. meddelte Oplysninger, bifalde, at et saa-

dant Færgested ikke oprettes. — Rentekammeret den

12. Mai 1832.

12. Mai. Cancellie - Skrivelse til Landsoverretten i Is-

land, ang. Udgivelsen af de for Island bestemte

Anordninger. Khavn den 12. Mai 1832. —
Canc. 3. Departem. Brevb. 1832, Nr. 1526. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. 1832, S. 205—206.

Af den under 21. Decbr. f. A, i det Danske og

Islandske Sprog udkomne Forordning, der udvider ad-

skillige i Aaret 1827 for Danmark udkomne Anordninger

til Island, med de i saa Henseende fornodne Forandringer

og nærmere Bestemmelser, vil den kongl. Landsoverret

bave erfaret, at det er Hans Maj" allerb. Befaling, at
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de for Danmark udgivne Love, som herefter med
eller uden Forandring udvides til Island, skulle, paa

samme Maade som skeet er med foranfbrte Anordninger
t

for 1827, udkomme i Form af en samlet Forordning

for Island, affattet saavel i det Danske som Islandske

Sprog; og paa lige Maade ville de Anordninger, som i

Fremtiden udgives enten for Island alene, eller for Dan-

mark og Island tillige, strax besørges oversatte i det

islandske Sprog ved Siden af den danske Text, og saa-

ledes særligen udkomme.

Som FGlge af denne af H. Maj*, allern. befalede

Foranstaltning vil den Oversættelse i det islandske Sprog,

som det ved Cancelliels Skrivelse af 2. August 1 800

blev overdraget den kgl. Landsoverret at besorge af

de for Island udkommende Anordninger, blive ufor-

noden med Hensyn til slige fremtidige Anordninger,

hvorimod det er bestemt, at Oversættelsen af de An-

ordninger, der allerede have erholdt Gyldighed for Is-

land, fremdeles, forsaavidt saadant ikke er skeet, kan

besorges af velbemeldte Ret. — Hvilket saaledes tjenstl.

meldes til behagelig Efterretning og Iagttagelse. — Det

kgl. Danske Cancellie den 12. Mai 1832.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 12. Mai

ang. Udvidelse til Island af Anordning om Ud-

videlse af Biskoppernes Myndighed. Khavn den

12. Mai 1832. — Original i Bispe-Archivet i Island. -
Canc. 3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 1527.

Deres Hoiærv. har i behagelig Betænkning af 10,

Septbr. 1828, betræffende hvorvidt Forordn, af 23. Marts

182,7, hvorved Biskopperne bemyndiges til qt bevilge

nogle Undtagelsen fra Confivmalions - Anordningerne,

maalte egne sig til ogsaa at gjores gjeldende for Island,

formeent, at bemeldte Forordning ligefrem kunde an-

vendes der, og at kun nogen Forandring maaskee kunde

X. B. 8
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1832. være fornoden, forsaavidt den nævner de i Skole-

^^
ai

Anordningerne foreskrevne Kundskaber som Be-

tingelse for den Tilladelse, der kan meddeles et Barn

til at vorde confirmeret under den lovbefalede Alder.

Cancelliet skjonner imidlertid ikke, at de Bestemmelser,

som Forordningens § 2 indeholder, angaaende Bemyn-

digelse Li 1 at tilstede Modification i Confirmationsdagene,

kunne passe sig for Island, hvor deels nogle af de i

bemeldte § nævnte Tilfælde ei kunne finde Sted, deels

Dispensation fra Biskoppen, paa Grund af Landets Be-

skaffenhed, ordentligviis ikke vil kunne indhentes, t. Ex.

naar Præsten bliver syg, i hvilkel Tilfælde Forordningen

hjemler Biskoppen Ret til at udsætte Confirmationen

indtil 3 Uger, men ikke længer, da det, hvor Præsten

ei inden denne Tids Forlob bliver i Stand til selv at

forrette Confirmations - Handlingen, bor overdrages en

Anden at udfare samme.

Cancelliet har derfor, ved iovrigt at nedlægge aller-

underd. Forestilling og Forslag til en Anordning om
Udvidelse til Island af adskillige af de i 1827 for Dan-

mark udkomne Forordninger, troet ikke at burde an-

drage paa nogen endelig Bestemmelse med Hensyn til

ovenanfbrte For. 23. Marts 1827, forend man har mod-

taget D. Hbiærv.' nærmere Yttringer med Hensyn til de

foranfbrte Bemærkninger, og man udbeder sig altsaa

tjenstl. Deres behagelige Betænkning desangaaende. —
Det kgl. Danske Cancellie den 12. Mai 1832.

is. Mai.
v

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, ang. Udvidelse til Island af

Anordninger fra 1831. Khavn den 15. Mai 1832.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 1581—84.

Idet Cancelliet herved paa sædvanlig Maade til-

stiller (Tit.) Exemplarer af samtlige igjennem dette Col-

legium i Aaret 1831 emanerede Anordninger, skulde

man tjenstl. anmode Dem om, at lage under Overveielse,



Canc. Skriv. ang. Lovgivningen. 115

hvorvidt nogen af disse enten med eller uden Modi-

fication kunde gjbres anvendelig paa Island, samt derom

behagelig at meddele Cancelliet Deres Betænkning.

Med Hensyn til de i bemeldte Aar udkomne An-

ordninger, betræfiende Foranstaltninger i Anledning af

Cholera morbus, og in specie Forordn. 19, Juni, hvilke

man ligeledes har ladet medfblge, bemærkes det dog,

at disse, endog uden Hensyn til de locale Omstændig-

heder, som formentlig maatte gjore de fleste af be-

meldte Forordnings Bestemmelser uanvendelige paa Is-

land, nu saa meget mindre ville kunne gjbres gjeldende

sammesteds, som den Anskuelse af Sygdommens Smitte-

kraft, hvorfra disse Anordninger gik ud, nu er væsenlig

forandret, hvorfor ogsaa de i saa Henseende til Fore-

byggelse af Sygdommens Indtrængen paabudne For-

anstaltninger med Hensyn til Qvaranlaine m. v. senere

ere modificerede, hvilket nærmere vil erfares af den

herom under 28. Marts d. A. emanerede Plakat, hvoraf

Exemplarer ligeledes fblge. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 15. Mai 1832.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 15. Mai.

ang. Confirmations- Tilladeise for to dovstumme

Piger i Island. Khavn den 15. Mai 1832. —
Original i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1832, Nr. 1188*.

Deres Hbiærv. har i Skrivelse af 30. Januar d. A.

indberettet, at der i det Dem underlagte Stift findes

tvende dbvstumme Piger, som vedkommende Præster

onske at maatte antage til Confirmation, nemlig: Solveig

Sigurdsdatter paa Njarvig i Guldbringe Syssel og Mall-

gerde Magnusdatter i Storafjall under Staffholts Syssel

[rett. Sogn), der begge ere i en Alder af noget over 20 Aar,

synes at besidde særdeles gode Sjælsevner, have viist

Kundskab om og megen Interesse for Christendommens

Hovedsandheder, samt yttret ivrig Altraa efter at stedes

8*
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1832. til Alterets Sakramente, hvorhos den forstnævnte Pige

rT^TT^ i de trende sidste Aar har nydt Underviisnine hos
15. Mai. J °

Sognepræst Johnsen til Kalvaljorn, og efter hans Vid-

nesbyrd gjort temmelig god Fremgang. Deres Hoiærv.

har med Hensyn hertil behageligen indstillet, at be-

meldte tvende dovstumme Piger maalte, ved Hjælp af et

Tegnsprog, som de forstaae, confirmeres med de ov-

rige Confirmander og derefter admitteres til den hellige

Nadvere.

1 denne Anledning skulde Cancelliet tjenstlig til-

melde D. Hoiærv., til behagelig Efterretning og videre

Foranstaltning, at der, hvis D. Hoiærv. finder, at de

nævnte tvende Piger kunne admitteres til Confirmation,

fra Cancelliets Side Intet findes herimod at erindre. —
Det kgl. Danske Gancellie den 15. Mai 1832.

I

15. Mai. Gancellie - Skrivelse til Landsoverretten i Is-

land, ang. Oversættelse af Akter i visse Justits-

Sager. Khavn den 15. Mai 1832. — Canc.3.De-

partem. Brevb. 1832, Nr. 1577-78.

Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet paa Island

har, ved at tilstille Cancelliet Doms-Akten i en mod

Bjarne Sveinsson for begaaet Tyverie ved den kongel.

Landsoverret paa Island paadomt Sag, hvilken Akt han

efter Omstændighederne har fundet sig anlediget til at

meddele en betinget Paategning om Indstævning til

Hoiester'et, henstillet til delte Collegii Resolution, hvor-

vidt Assessor i bemeldte Landsoverret, Justilsraad Thor-

arensen, der i Skrivelse af 25. Seplbr. f. A. til Syssel-

mand Blondahl har nægtet uden Betaling at udfærdige

den af Amtet i forbemeldte Oiemed requirerede Over-

sættelse af Akten, kan ansees befdiet til i delte eller

lignende Tilfælde at undslaae sig for at oversætte de

ham tilstillede Akter i befalede Sager.

Da det ikke kan formodes, at vedkommende Amt-

mænd, uden i saadanne Tilfælde, hvor særlige Om-
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stændigheder maatte tale derfor, ville forsyne Dommen
med en betinget indstævning for Hoiesteret, og Canoel-

liet uden en Oversættelse vilde være aldeles ude åf

Stand til at bedomme Sporgsmaalet om, hvorvidt en

slig Sag burde bevirkes indstævnet for Hoiesteret, eller

ikke, hvorved der vilde bevirkes et Ophold, som i

Sager af den Beskaffenhed ikke bor finde Sted, finder

Cancelliet, at Justitsraad Thorarensen i dette og lignende

Tilfælde maa ansees uberettiget til at fordre Betaling

for Oversættelser, der i dette Oiemed requireres af

Amtmændene.

Idet man derfor fremsender den ovenmeldte Doms-

akt, maa man tjénstl. anmode velbemeldte Landsoverret

om, ved Justitsraad Thorarensen at ville foranledige

den fornodne Oversættelse udfærdiget og hertil ind-

sendt. — Det kgl. Danske Cancellie den 15. Mai 1832 *.

1832

15. Mai

Reskript til Biskoppen over Island, ang. Salg 23. Mai

af nogle Hvol Kirke i Dala Syssel tilhørende

(bilder. Khavn den 23. Mai 1832. — Qrig, iBispe-

Archivet i Island. — Canc. 1. Departem. Registr. XI, 126b—
127 (1832, Nr. 110). Algreen-Ussings Reskriptsamling 1832,

S. 218. ' •'
%

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give Dig herved til—

kjende, at Vi, efter den af Thorvald Siverisen paaHrappsoe

i Dale Syssel under Vester-Amtet paa Vort Land'Island, s

som Værge for Eieren af Hvols Kirke i bemeldte Syssel,

Steingrim Arngrimsen, derom allerund. gjort Ansøgning,

') s. D. Canc. Skriv, til Amtmanden over Nord- og Oster-

Amtet, hvorved Indholdet af ovenanfdrte Skrivelse til

Landsoverretten meddeles, med Tilfoiende, at Overrets-

Akten i den paagjeldende Sag er tilstillet Justitsraad Thor-

arensen til Oversættelse, efter hvis Modtagelse det nær-

mere vil komme under Overveielse, hvorvidt den ergangne

Dom efter Omstændighederne kan bevirkes indstævnet for

Hoiesteret. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

1



418 Reskr. ang. Hvol Kirkes Qvilder.

som, tilligemed Vort Rentekammers og din desangaaende

meddelte Betænkninger, af Vort Danske Cancellie alier-

underd. er bleven Os foredraget, hermed allern. ville

have bevilget og tilladt, at bemeldte Thorvald Sivertsen

maa, paa bans Myndlings, bemeldte Eier af Hvols Kirke,

Steingrim Arngrimsens Vegne, ved offentlig Auction

bortsælge 5 af de bemeldte Kirke tilhorende Qvilder,

imod at den ved Salget indkommende Kjbbesum ind-

sættes i Vor Kasse til Forrentning, og Renten beregnes

Kirken til Indtægt i dens aarlige Portions -Regnskaber;

hvorhos Kirkeeieren bftr vedblive at tilsvare vedkom-

mende Præst de 140 Pd. Smbr, der hidtil have til-

kommet denne i Qvildeleier, samt derfor give ham be-

hori« Sikkerhed i Gaarden Hvol.

Derefter Du Dig allerund. haver at rette, og Ved-

kommende Saadant til Efterretning at tilkjendegive. —
Befalende Dig Gud. — Skrev'et i Vor kgl. Residentsstad

Kjobenhavn den 23. Mai 1832.

i. juni. Kongelig Resolution ang. Oprettelse af et

Distrikts-Chirurgikat paa Vestmannoerne. Khavn

den 1. Juni 1832. — I Rentekammerets Forestilling

29. Mai bemærkes, at det ved Resol. .6. Juni 1827 blev be-

stemt, at naar den da paa Prove oprettede Lægepost paa Vest-

manntferne blev ledig, skulde det tages under nærmere Over-

veielse, om den skulde besættes eller ikke. Den ved kongel.

Resol. 23. Januar 1828 ansatte Distriktschirurg Lund var nu
1

iiolge modtagen Beretning dod den 7. Decbr. 1831, og i An-

ledning deraf havde saavel Landphysikus som Stiftamtmanden

henvendt sig til Cancelliet med Andragende om Postens Be-

sættelse, og stbttede dette paa, at endemiske Sygdomme gras-

sere der som fdrj at Lunds Funktionstid havde været forkort

til at samle tilstrækkelig Erfaring; at Handelen og derved

Folkemængden var i Tiltagende, og at den indiske Cholera

kunde befrygtes muligen at ville indfinde sig. Paa disse Grunde

mener og Kammeret, at Posten burde besættes igjen. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1832 B, Nr. 182. Algreen - Ussings
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Réskriptsamling for 1832, S. 227—228$ Uldalls Haandbog i 1832.

den danske Medicinal-Lovgivning, S. 132.

1. Juni. >

Uagtet der ikkun ere 2V2 Aar tilbage af den Tid,

hvori det ved Vor Resolution af % Juni 1827 blev til-

ladt, at en fast Læge maatte ansættes paa Vestmannbe,

under Islands Sonder-Amt, tillade Vi dog allern., at

der paany ansættes en Distrikts-Chirurg sammesteds for

et Tidsrum af 6 Aar, med en aarlig Gage af 300 Rbd.

Sblv af den islandske Jordebogskasse, samt med allern.

Tilsagn om, efter bemeldte Tids Forlob at forflyttes til

et bedre Chirurgikat i Vort Rige Danmark, og, indtil et

saadant kan erholdes, at udbetales de s
/s af fornævnte

Gage i Vartpenge, da det iovrigt til den Tid vil blive

at tage under nærmere Overveielse, hvorvidt en Chir-

urgs Ansættelse sammesteds fremdeles maa ansees nød-

vendig. — Kjbbenhavn den 1. Juni 1832*.

I

Forordning ang. Forpligtelsen til at holde be- i. Juni.

horige Handelsbfiger. Rhavn den 1. Juni 1832.

— Denne Forordning er publiceret ved Landsoverretten i Is-

land den 3. Decbr. 1832 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1833, men iovrigt ikke udvidet til Island overensstem-

mende med den i For. 21. Decembr. 1831 bestemte Regel. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXIII, 170b— 173 (1832, Nr. 400).

Original-Aftryk hos Schultz. ColL Tid. for 1832, S. 52-56$

Schou XX, 407-411.

Forordning ang. Straf for Befordring af Neger- i. Juni -

Slavers Flugt. Rhavn den 1. Juni 1832. —

l

) communiceret det Danske Cancellie ved Rentek. Skriv.

23. Juni 1832. Isl. Copieb. 9, Nr. 697.

Ved kgl. Resol. 4. Decbr. 1832 er charakteriseret Ba-

taillonschirurg Bolbroe ansat som Distriktslæge paa Vest-

mannoerne. Canc. 3. Depart. Forestill. 1832, Nr. 171,

jevnf. Coll. Tid. 1832, S. 864.

-

» 4
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Denne „Forordning, angaaende Straffen for dem, der befordre

Slave-Negres og Negerinders Flugt fra de Dansk- Vestindiske

Oer", er publiceret i den islandske Landsoverret den 3. Decbr.

1832 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1833, men

ib'vrigt ikke erklæret for gjeldende eller udgivet paa Islandsk,

overeensstemmende med den i For. 21. Decbr. 1831 bestemte

Regel. — Canc. 3. Departem. Registr. 1831—1833, 346 (1832,

Nr. 979»). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1832,

S. 409—416 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1832, S. 57-58
5

Schou XX, 411—413.

4. Juni. Kongelig Resolution ang. Islands Repræsenta-

tion i Stændernes Forsamling. Khavn den 4. Juni

1832. — Ifølge kgl. Reskript til Cancelliets Præsident blev

Cancelliets Forestilling om Islands Repræsentation i Stænder-

nes Forsamling, dateret 30. Mai, foretagen i det Geheime-

Statsraad. Bemeldte Forestilling var af følgende Indhold

:

uDa Deres Maj*, ved den allerhdi. Anordning angaaende

Provindsi aistænders Indførelse i Danmark af 28. Mai f. A. § 1

har befalet, at Island skal særligen repræsenteres i den ene

Forsamling af raadgivende Stænder, fandt Cancelliet sig for-

anlediget til i en allerund. Forestilling at foredrage, hvorledes

det maatte ansees nodvendigt fra Overøvrighederne paa Island

at indhente de Oplysninger, der forelbbigen maatte ansees

fornbdne, for at kunne tage under nærmere Overveielse, hvor-

ledes der kunde forholdes med bemeldte Lands Repræsenta-

tion i Stænderforsamlingen, og det behagede D. Maj*, ved

allerh. Resolution at bifalde, at Collegiet désangaaende tilskrev

fornævnte Overøvrigheder i Overeensstemmelse med hvad man

i Forestillingen allerund. havde foreslaaet.

I Medfør heraf afgik den- 1. Oktobr. f. A. Skrivelser til

Islands 3 Amtmænd, hvori deres Betænkning forlangtes om
følgende Punkter : .

1) Hvorledes Island bedst kan sættes i Stand til at sende

Repræsentanter til Stænderforsamlingen ; hvorved bemærkedes,

at det, for at spare Landet de med flere Repræsentanters Sen-

delse forbundne Omkostninger, turde være rettest at indskrænke

Antallet til 1 Repræsentant for hvert Amt. — 2) om der ikke

med Hensyn til Valgene kunde forholdes saaledes, at der paa

Mandtalsthingene udnævnes 1 eller 2 for Reikevigs Bythings-

laug, og at de saaledes i Amtet udnævnte Valgmænd siden
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træde sammen for at udvælge en Repræsentant, tilligemed en 1832.

Suppleant, i hvilken Valgforsamling Amtmanden maatte have 4. Juni.

Directoriet, ligesom Sysselmanden, eller, forsaavidt Reikevig —
betræffer, Byfogden i den forste. — 3) om hvad der, paa

Grund af Islands særdeles Forfatning, maatte være at iagttage

med Hensyn til de personlige Egenskaber, og i Særdeleshed

Beskaffenheden af den Grundbesiddelse, der maatte være at

fordre hos dem, der maae deeltage i Valgene af Valgmænd

og Repræsentanter, eller dertil vælges 5 og, da det er en Selv-

følge, at kun de Mænd, der have Færdighed i at tale Dansk,

kunne med Nytte fungere som Medlemmer af Stænderforsam—

lingen, om det, deels formedelst Vanskeligheden af udenfor

Embedsstanden at finde denne Egenskab, deels, for at spare

Bekostninger, ikke kunde tilstedes, at der til Repræsentanter

vælges Mænd, som ere bosatte udenfor Island, naar Valg-

mændene havde Tillid til, at Saadanne vilde vide at varetage

Landets Tarv. — 4) om det maatte ansees mest stemmende

med Islands Tarv, at de Repræsentanter, der fra samme ned-

sendes, toge Ophold her i Landet for den hele Tid, hvorpaa

de vælges, for at kunne overvære de overordentlige Samlinger,

som muligen kunde udskrives, uden at Leilighed tillod dertil

at indkalde dem fra Island, eller om det, i Betragtning af de

deraf nydende Omkostninger, samt da de Island særlig ved-

kommende Sager — hvortil ibvrigt de islandske Repræsentan-

ters Virksomhed ikke vilde blive indskrænket — i Alminde-

lighed vilde kunne opsættes til de ordinaire Forsamlinger,

maatte være rettest alene at lade dem forblive i Danmark,

saalænge disse Forsamlinger eller de extraordinaire, hvortil de

kunne blive kaldte, vedvare. — 5) om, hvilke Reise- og Diæt-

Penge der kunde blive at udrede til Repræsentanterne, og

hvorledes Udgifterne bor fordeles, enten paa hele Landet for

samtlige Repræsentanter, eller amtsviis.

Endelig blev det tilkjendegivet Amtmændene, at de, forend

de afgave deres Betænkning om foranforte Punkter, derom

maatte raadfbre sig med nogle af de mest oplyste og retskafne Ind-

vaanere i deres Embeds-Distrikt, endog udenfor Embedsstanden.

Cancelliet har nu modtaget de forlangte Betænkninger fra

Stiftamtmanden, som tillige er Amtmand i Islands Sonder-Amt,

og fra Amtmanden over Vester-Amtet, og med den Førstnævn-

tes er tillige indsendt Betænkninger fra Amtets 6 Sysselmænd,

fra Biskoppen og een af Amtets Provster, Landsoverrettens

Justitiarius og Assessorer, nogle andre Embedsmænd og en
1

C'* -

* « * *

1
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1832. saakaldet Proprietair. .Herimod er Betænkning endnu ikke

4. Juni. indkommen fra Amtmanden over Nord- og Ost -Amtet, fordi

• denne Embedsmand — hvilket Collegiet af en Beretning fra

i
ham har erfaret — formedelst hans Embeds -Distrikts Fralig-

genhed har modtaget denne og flere andre Sager saa kort

førend det Skibs Afseiling, der har medbragt de ftvrige for-

nævnte Betænkninger, at han ikke har haft fornoden Tid til

Sagens Udarbeidelse. Imidlertid har Cancelliet saa meget

mindre troet at burde afvente den ommeldte Betænkning får-

end Sagen foredrages D. Maj*., som det ved allerh. Resolution

21. April sidstleden er bleven Collegiet befalet, snarest muligt

at nedlægge Forestilling angaaende Repræsentationen for Island

i Stændernes Forsamling, og som desuden de ftvrige indkomne

Betænkninger indeholde tilstrækkelige Data til at begrunde den

Mening, som man i det Folgende nærmere allerunderd. skal

udvikle.

Der er Ingen blandt de Mænd, som have yttret sig om
Sagen, der ikke med allerund. Taknemmelighed erkjender det

Beviis paa D. Maj*» faderlige Omhu for Islands Vel, som D.

Maj*, har givet dette Land, ved at ville deelagtiggjore det i

de samme Rettigheder, som ere tilstaaede det tfvrige Danmark,

ved Udnævnelsen af Repræsentanter i Stændernes Forsamling;

men Betænkningerne godtgjbre, hvad der i enkelte af dem,

og navnlig i Stiftamtmand Kriegers, Cfraad og Justitiarius

Stephensens, Sysselmand Sveinbjornsens og Provst Thordersens

udtrykkelig er udtalt, at der i ^Landets fjerne Afstand fra Dan-

mark, dets særegne Forfatning, locale Beskaffenhed, Indbyg-

gernes Sprog, Sæder og Formues-Omstændigheder m. m. frem-

byde sig saa mangfoldige Vanskeligheder for Benyttelsen af

hiin kgl. Naade, at Landets Indvaanere maae foretrække at

renoncere paa Udnævnelsen af Repræsentanter, som fra Is-

land skulle begive sig her til Riget, formedelst de dermed

forbundne Byrder, og i Særdeleshed for at undgaae en Penge-

Udgift, der endog maa antages aldeles sX overstige Indvaanernes

Kræfter Med Hensyn til Valgene fremgaaer det saaledes af

de forskjellige Betænkninger, at et hensigtsmæssigt Valgsystem

vanskeligen vil kunne organiseres. Nogle have vel formeent,

at Valgene lode sig iværksætte paa den af Cancelliet i dets

foran omtalte Skrivelse foreslaaede Maade, men Andre have

derimod antaget, at hverken Valgmændenes Udnævnelse paa

Mandtalsthingenr, eller Repræsentanternes Udnævnelse ved hines

Mader hos Amtmændene, uden stor Besværlighed lader sig
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realisere. Det er saaledes i Amtmand Thorsteinsons Betænk- 1832.

ning bemærket, at naar han skulde sammenkalde Syslernes 4. Juni.

Valgmænd, og han endog til Lettelse for dem berammede —-^>^^-

Modet paa det beleiligste Sted, kunde dog Reisen for flere Valg-

mænd medtage i det mindste fra 1 til 2 Ugers Tid, og at paa-

lægge dem at bekoste en saadan Reise med som oftest 4 Heste

og 1 Folgemand for egen Regning og uden Betaling, finder

han overmaade haardt ; men skulde de mcJde hos Amtmanden,

vilde Reisen for Mange være end byrdefuldere, fordi Amt-

mandens Bopæl ikke ligger omtrent midt i Amtet. Ogsaa Stift-

amtmand Krieger, som dog ellers tiltræder Cancelliets oven-

meldte Forslag, har bemærket, at Valgmændene fra et Syssel

i Amtet kun med megen Besværlighed, og fra Vestmannbe som

oftest aldeles ikke, vilde kunne give Mode hos Amtet til nogen

bestemt Tid.

Fremdeles sees det, at det for Danmark sanctionerede Sy-

stem om Grundeiendom som Betingelse for Valgret og Valg-

barhed, ikke passer for Island. Det maa nemlig bemærkes,

at de Skatter, Islænderne yde, med Undtagelse af Jordtienden,

alle ere beregnede i Forhold til og lagte paa Lbsegodset, eller

Kreaturerne og andet rbrligt Gods, saa at Eierne eller Besid-

derne af Jordegods, som saadanne, Intet contribuere til offent-

lige Tyngder. Men heraf ansee flere Sysselmænd det for at

maatte være en Selvfblge, at Valgretten og Valgbarheden i

Island ingenlunde kunde indskrænkes til Grundeiere, men og

maatte indrbmmes dem, der skatte af Lbsegods, og det er i

en enkelt Betænkning (Gunlbgsens) endog udhævet som en him-

melraabende Inconsequents, dersom der blev afskaaret den

Deel af Islands Indbyggere, paa hvis Formue næsten alle reelle

Tyngder til Staten hvile, Veien til at andrage paa et saavel i

naturlig Billighed som Lovgivningens Grundsætninger hjemlet

ligeligere Forhold imellem Formue og Tyngder, end det be-

staaende, hvilket imidlertid vilde blive eller dog af Almuen

antages at være Tilfældet, naar Adgangen til Repræsentationen

alene stod aaben for Grundeiere, som have den stbrste Inter-

esse i Vedligeholdelsen af den nærværende skjbndt ubillige

Afgiftsfrihed.

Amtmand Thorsteinson, som ogsaa i sin Betænkning be-

rbrer det ubillige Afgiftssystem i Island, og derom henviser

til hvad han forlængst desangaaende har offentligen udviklet,

har vel ikke i samme Udstrækning som fornævnte Sysselmænd

anseet Afvigelse fra Principet om Grundbesiddelse, som Be-

/
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i 832. tingelse for Valgret og Valgbarhed, for absolut fornoden, skjondt

4. Juni. nan formener, at det vil findes for strængt og ikke populairt;

- men han har derimbd fundet det klart, at der maatte gjores

en anden Undtagelse fra hiint Princip, naar man ikke vilde

udelukke mange af de Mænd fra Deeltagelse i, den tilsigtede

Institution, som blandt Islænderne saavel have storst Indsigt

som væsentlig Interesse i Sagen, nemlig at Handelsmænd
maatte tillægges saavel Valgret som Valgbarhed, naar de,

skjondt ikke Grundeiere, fore Handel for egen Regning og eie

en vis Capital i Skibe, Huse eller Varelager. Men selv med

Hensyn til Islands Grundbesiddere vilde Reglerne for deres

Valgret og Valgbarhed i Anvendelsen finde Vanskeligheder,

deels fordi den i Jordebogen af 1760 bestemte Matrikul ikkun

paa meget faa Steder fblges, saa at der paa mange Steder er

Tvivl om en Jords sande Dyrhed, hvorfor og Trangen til en

brugbar Matrikul har været længe fbifc, og er Gjenstand for

vedkommende Autoriteters Forhandlinger, deels fordi de fær-

reste Bbnder ere Selveiere og de fleste Leilændinger, hvilke

de jure ikke behbve at være Livsfæstere, hvad Pluraliteten de

facto heller ikke ere, men kun ere at sætte ved Siden af simple

Leiere eller Forpagtere. Fremdeles ere formentlig de fleste

Embedsmænd Beneficiarier, og vilde altsaa efter de for Dan-

mark foreskrevne Regler ei have Valgret eller Valgbarhed,

uagtet det dog, som det Fblgende vil vise, fornemmelig skulde

være blandt Embedsmændene, at duelige Repræsentanter skulde

kunne ventes.

Det er tilstrækkelig bekjendt, hvad og de islandske Øv-

righeders Betænkninger yderligere bekræfte, at den Mellem-

klasse af Indvaanere, som ved Kundskaber og Uafhængighed

mest qualificerer sig til at være Repræsentanter i en Forsam-

ling af Stænder, aldeles ikke findes i Island. Naar man und-

tager Reikevigs Borgere og enkelte paa de bvrige Handelspladse

bosatte Mænd, som dog i det Hele i ringe Grad skulle besidde

de Egenskaber, der bor fordres hos et Medlem af Stændernes

Forsamling, ligesom overalt Handelsklassen neppe er den, til

hvilken Islands Indvaanere vilde overdrage det Hverv, at være

Repræsentant for Landet, bestaaer Befolkningen alene afBbn-

der og Embedsmænd. Da nu hine aldrig vilde kunne vælges

til Repræsentanter, alene af den Grund,
, at de ikke forstaae

det danske Sprog, saa vilde Valget saa godt som udelukkende

være indskrænket til Embedsmændenes Klasse, og da de vig-

tigste af disse, nemlig Amtmændene, Overrettens Medlemmer
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og de øverste Geistlige ikke, uden stort Afbræk for Embedernes \ 832.

Forelse, vilde kunne admitteres til at modtage Valg, ligesom 4. Juni.

de i Almindelighed og forhen have afgivet Betænkninger over s —
alle islandske Lovgivningssager, saa blev det fornemmelig

Sysselmændene og Præsterne, blandt hvilke Islands Repræsen-

tanter maatte være at soge. — Men, om nu end blandt disse '

stedse ville findes Mænd . af fornoden Duelighed og som for-

tjene almindelig Tillid, saa er dog kun et lidet Antal af dem
Grundeiere, ligesom næppe heller Alle ere det danske Sprog

mægtige i den Grad, at de kunne tage Deel i Stændernes For-

handling her i Riget. Det vilde vel heller ikke være aldeles

stemmende med Tendentsen af Repræsentationen i Stændernes

Forsamling, at Islands Interesse saa godt som udelukkende

skulde paaagtes af Embedsmænd. Ogsaa gjelder tildeels om
disse underordnede Embedsmænd, in specie om Sysselmændene,

det samme som oven er bemærket med Hensyn til de hciiere

Embedsmænd i Landet; og efter den Betydenhed, som en

enkelt af de faa Repræsentanter, Landet kunde sende, vilde

faae, vilde det heller ikke være uden Collision, at bemeldte

underordnede Ovrigheder kom til i Stændernes Forsamlinger at

stemme over de Anliggender, hvorover forhen Overøvrigheder-

nes Erklæringer vare indhentede. Det fortjener ibvrigt og Op-

mærksomhed, at flere af Erklæringerne udvise, at man ei troer

at kunne stole paa, at enkelte Mænd, som sendtes herned for,

uden Control af deres Landsmænd, at tolke disses Interesser,

vilde rogte deres Kald med Upartiskhed^ men snarere frygter

for, at et Partie derved kunde faae en skadelig Overvægt.

En uoverstigelig Vanskelighed ved de i Island valgte Repræ-,

sentanters Nedsendelse her til Riget maa fremdeles antages at

ligge i de dermed forbundne Omkostninger. Det ^er i flere af

de indkomne Betænkninger omhandlet, hvor lang Tid Islands

Repræsentanter benovede at opholde sig hernede, og man har

været mest tilbbielig til at antage, at de kun skulde overvære

Stænderforsamlingens ordinaire Session. Hvilken Tid hertil

kunde udfordres, kan naturligviis ikke bestemmes forud; men

under den Forudsætning, at Sessionen holdtes om Vinteren, er

det antaget, at de islandske Repræsentanters Fraværelse fra

Landet i det mindste vilde medtage ialt 10 å 11 Maaneder,

hvorimod de, saafremt de tillige skulde blive Sommeren over

til Postskibets Afgang fra Danmark, om Efteraaret, maatte

være omtrent 2 Aar borte fra Hjemmet, og . paa foranfbrte

Bemærkninger ere Beregningerne om Udgifterne byggede. Om
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1832. Størrelsen af de Diæter, der maatte tillægges dem, er yttret

4. Juni. forskj ellige Meninger, men det forekommer Cancelliet, at den

af Stiftamtmand Krieger nævnte Godtgjorelse af 4 Rbd. Solv

daglig er saa moderat, som man kan vente, naar i Særdeles-

hed tages Hensyn til de Bekostninger, som nbdvendigviis maae

følge af, at Mænd paa lang Tid udrives af deres vante For-

hold og Levemaade, og enten maae lade deres Familie blive

tilbage i Island, og der sikkre dem Udkomme, eller medtage

dem her til Riget. Udgiften for en Repræsentants Ophold her

nede i 1 Aar vilde altsaa være J460 Rbd. r. S., og for Islands

3 Repræsentanter 4380 Rbd. r. S. — Men en saadan Udgift

(

ere Alle enige om, at Islands Indvaanere aldeles ikke ere i

Stand til at betale, hvilket blandt Andet vil kunne skjb'nnes

af, at Stiftamtmand Krieger et Sted i sin Betænkning har

-yttret, at Contanter ere saa sjeldne, at det undertiden endog

medfdrer Vanskelighed at opkræve den aarlig reparterede Sum
i rede Penge til Delinquentomkostninger, der for Sftnder-Amtet

dog ikkun udgjbr henved 600 Rbd. Sblv aarligen. Der vilde

desuden, om end Island kunde tilveiebringe den Sum, som

vilde udkræves for at sende Repræsentanter til een Stænder-

forsamling i Danmark, opstaae et vanskeligt Spcirgsmaal om
Udredelsesmaaden, da det er klart, at man dog umulig kunde

lægge Udgiften paa Losegodset, naar ikke dette, men kun

Grundbesiddelse, skulde give Valgret og Valgbarhed, men det

paa den anden Side vilde være noget aldeles nyt at beskatte

Grundbesiddelse, og man ei heller for Tiden herfor har nogen

bestemt Maalestok.

De omhandlede betydelige Bekostninger have og anlediget,

at nogle af Islands Ovrigheder have meent, at ikkun een

Repræsentant burde udvælges og nedsendes for Islands Ved-

kommende, men en saa svag Repræsentation maatte Cancelliet

ansee ligesaa utilstrækkelig som up'assende i Forhold til det

Bvrige Danmark. Derimod har Pluraliteten af de Mænd,
som have afgivet Betænkninger, formedelst hun Omstændighed

, fundet det rigtigst, at Mænd, som opholde sig heri Riget, bleve

valgte til Islands Repræsentanter, hvilket derimod Enkelte have

anseet aldeles utilraadeligt, og navnlig er dette den særdeles

kyndige og med Islands eiendommelige Beskaffenhed sjelden

fortrolige Amtmand Thorsteinsons Mening. Han antager, at

hvis Repræsentanterne udenfor Island skulde være Danske,

vilde man i Island sætte liden Tillid til deres Upartiskhed og

Kundskab om Island, samt protestere imod at bidrage endog
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den mindste Bekostning dertil, og hos de fbdte Islændere, 1832.

som opholde sig i Kjbbenhavn, formener han at man ikke kan 4. Juni.

vente at finde tilstrækkelig Kundskab om Landets oeconomiske

Forfatning i Almindelighed, om Enhedsforvaltningen, Rets-

pleien m. m., i Særdeleshed ingen Kundskab, der er bygget

paa egen Erfaring og Agtpaagivenhed. Desuden ville de, som

maatte blive Valgmænd i Island, kjende saare lidet til Mænd,
som ere bosatte udenfor Landet. 1

Cancelliet maa tilfoie en Bemærkning, som ei heller maa
oyersees ved Spbrgsmaalet : om det vilde være gjbrli^t, at man
i Island valgte Repræsentanter i Danmark, nemlig, at det uden-

tvivl ofte vilde træffe, at de Mænd, som formedelst tidligere

Ophold i Island, eller fornemmelig som indfbdte Islændere

maatte besidde saadan Tillid, at de valgtes til hiin Forretning,

ikke vare Gmndeiere, og at fblgelig det paa disse faldne Valg

ikke kunde faae Gyldighed, uden at sanctionere en Undtagelse

fra det ibvrigt etablerede Princip. Cancelliet har i det For-

anfdrte korteligen fremhævet de Vanskeligheder, som efter de

indkomne Betænkningers Indhold maae ansees at lægge af-

gjbrende Hindringer i Veien for Udnævnelsen af Repræsentan-

ter i Jsland til Mode ved Stændernes Forsamling, og det fore-

kommer Collegiet, selv hvor det ikke udtrykkelig er udtalt,

at det kun er fordi Islands Deeltagelse i den ene Forsamling

er bestemt ved Anordningen 28. Mai f. A. § 1, at de islandske

Embedsmænd i Betænkningerne have fremsat forskjellige For-

slag, der dog aldeles ikke passe til Institutionen, saaledes som
det er bestemt at den skal være. Det er i saa Henseende i

adskillige Betænkninger yttret bnskeligt, at D. Maj*, vilde ud-

nævne Repræsentanter for Island ; i andre, at Landets tre

Amtmænd eo ipso skulle være dets Repræsentanter, og atter

i andre, at de i Island valgte Repræsentanter skulde forblive

der og modtage til Betænkning de -islandske Sager, som Deres

Majt. agter at lade de raadgivende Stænder forelægge. Men
1 det Hele taget synes Betænkningerne at bekræfte, at Islands

Indvaanere ikke kunne bnske deres Anliggender behandlede i

en Forsamling, hvori Flerheden Lidet eller Intet kjender til

bandets Forfatning, eller til Indbyggernes Tænkemaade og

Onsker, og hvori bemeldte Lands faa Repræsentanter vilde

faae Lidet at betyde, og i Særdeleshed vilde være lidet skikkede
til at tage Deel i de Forhandlinger og Overveielser, som ved-
Kom de bvrige Provindser. Derimod sees det af Erklæringerne,

hvilket ogsaa af andre Data vides, at en stor Deel Islændere

1

\
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1832. kunde have Lyst til at fornye de Samlinger af Embedsmænd

4. Juni. og Andre, som indtil 1800, under Navn af Althing, fandt Sted

engang om Aaret paa Thingvalla ved Oxaraaen, og at disse

omdannes til formelige Deliberations - Forsamlinger af Landets

udvalgte Mænd over dets Anliggender.

Tildeels er Forslag hertil fremsat i den Skikkelse, at det

blot skulde være en almindelig Yalgfor samlin g, som

af Landets dertil udnævnte Valgmænd skulde foretages paa

Thingvalla, men at denne Forsamling tillige skulde forelobig

deliberere over Landets Anliggender, og give den eller de

Repræsentanter, som nedsendtes til Danmark, en Instruction,

hvorefter de havde at behandle Sagerne ved Stændernes For-

samling. Men det er klart, at den egentlige Deliberation af

Landets Anliggender saaledes blev hos him indenlandske For-

samling, og at det blev en blot bekostelig og besværlig, men

ganske unyttig Ceremonie, at Deliberationernes Resultat, istedet-

for at skikkes til Regjerings - Collegierne, skulde ved en egen

dertil udnævnt Mand forelægges de danske Stænder, hvis Ind-

vendinger han, bunden ved sin Instruction, ikke kunde er-

kjende, og hvilke i islandske Anliggender ikke lettelig kunde

omstckle, hvad Landets egne udvalgte Mænd havde fundet

rigtigt.

At en saadan særegen islandsk Repræsentantforsamling

vilde svare langt mere til de almindelige Onsker i Landet,

end Deeltagelse i en Forsamling, hvori den store Pluralitet er

Sjællændere, Fyenboer osv., og hvor for det Meste kun Dan-

marks Anliggender blive at forhandle, er Noget, man med saa

meget stOrre Sikkerhed kan antage, som det er vist, at Tabet

af den gamle Leilighed og Vane, at samles paa Althinget,

stedse har været Gjenstand for islandske Patrioters Klager,

hvormed Uvillie imod de Mænd, som holdes for Aarsagen til

Althingets Ophævelse, idelig har blandet sig. Men det maa

dog ansees meget uvist, om slig særlig Repræsentantforsamling

paa Island virkelig vil føre til noget Godt; især er der kun

liden Garantie for, at Valgene vilde blive taalelige, og Can-

celliet kan ikke finde sig foranlediget til at andrage paa en

saadan Forsamling, hvorimod man indskrænker sig til det

Sptfrgsmaal, hvorvidt og hvorledes Islænderne i Overensstem-

melse med Anordningen af 28. Mai f. A. btfr nyde Deeltagelse

, i de stændiske Forhandlinger for Sjælland m. v.

Det forekommer Collegiet klart, at det i Betragtning af

de foran udviklede Omstændigheder ikke b8r paalægges Is-
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lænderne ved deres Grundeiere og af deres Grundeiere at ud- 1832.
vælge Medlemmer af forbemeldte stændiske Forsamling, og det 4 # Juni.

synes derfor raadeligst, om D. Maj*., i Betragtning af de Van-
skeligheder, som Islands locale Forfatning frembyder for et

hensigtsmæssigt Valg af saadanne Medlemmer, i Forbindelse

med de betydelige Bekostninger, som Valgene og Repræsen-

tanternes Nedsendelse og Ophold her i Riget vilde medfbre,

samt da de indhentede Betænkninger give Anledning til at

antaee, at D. Maju Hensigt ikke paa en for Landet gavnlig

Maade for Tiden kan udfores, vilde indtil videre lade det

beroe med Medlemmernes Indtrædelse for Island, hvoraf maatte

folge, at de Island alene vedkommende Sager ikke bleve

at behandle i Stændernes Forsamling. Herved skjonnes og

saa meget mindre at kunne være nogen Betænkelighed, som
man deels ved de allerede befalede Forholdsregler, deels ved

nogle yderligere Bestemmelser kan tilveiebringe tilstrækkelig

Garantie for, at slige Sager, hvorunder Islands særlige Inter-

esse verserer, underkastes Overveielse af Mænd, som besidde

den noiagtigste locale Kundskab om Landets Tilstand og dets

Tarv.

Det har nemlig, ifolge D. Maj ts allerh. Resolution 6. Juni

1821, i de senere Aar været iagttaget, at de almindelige for

Danmark givne Anordninger ikke gjores gjeldende for Island,

forend Landets Overøvrigheder derom ere hbrte, og denne

Forholdsregel kunde gives den Udvidelse, at Amtmændene,
forend de indsendte deres egne Betænkninger, ogsaa skulde

forlange Sysselmændenes Erklæringer, og ligeledes indsende

disse. Det kunde maaskee tillige, hvor Sagens Beskaffenhed

gjorde det ønskeligt, bestemmes, at Sysselmændene tillige skulle

forhandle de Gjenstande, hvorover de saaledes hores, med de

i deres Syssel værende Repstyrere, og meddele dette i deres

Erklæringer, tillige med Underretning om, hvorvidt Repstyrerne

maatte have fremsat nogen Bemærkning ved de paatænkte

Lovbestemmelser, ligesom Repstyrerne ogsaa selv maatte være

hefoiede til at fremsætte skriftlige Bemærkninger, som da skulde

indsendes til Amtmanden, og af ham til vedkommende Col-

legier. Fremdeles kuride det og gjores til Regel, at den is-

landske Overret ligeledes skulde hcires, inden Forslag til nogen
ny Lov for Island forelægges D. Maj*., samt at i de Tilfælde,

hvor der er Spbrgsmaal om Love, som have Indflydelse paa

kirkelige Anliggender, eller paa Geistlighedens Rettigheder og

X B. 9
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1832. Pligter, tillige Biskoppen skulde høres, og denne med sin Be-

4. Juni, tænkning ogsaa indsende Provsternes ; hvilke samtlige Bestem-

——v-*—-- melser kunde foreskrives i en særegen Anordning. Imidlertid

kunde det ved Siden heraf befales i Anordningen om Provind-

sialstænderne, at, naar det Tilfælde maatte indtræffe, at en

Sag, som vedkom D. Maj*" øvrige Lande, ogsaa kunde have

sær Interesse for Island, vilde D. Majt. for saadanne enkelte

Sager udnævne nogle Mænd, som skulde tage Deel i sammes

Forhandling for Stænderne, og der vaage for, at Intet af hvad

der med Hensyn til Islands Tarv var at bemærke, blev over-

seet eller forbigaaet.

Skulde ikke desto mindre D. Maj t
. finde det nødvendigt,

at Island skal have stadige Repræsentanter ved alle Sager

uden Undtagelse, som blive Gjenstand for Stændernes Delibe-

rationer, og at navnligen Sager, som alene vedkomme Island,

skulle forhandles at' Stænderne, saa skjonner Cancelliet ikke,

at det for Tiden kan skee paa anden Maade, end at D.Maj'.,

efter det i adskillige af de fra Island indsendte Betænkninger

fremsatte Onske, selv udvælger Islands Repræsentanter (hvis

Antal formentlig maatte være 3 ), saa længe, indtil Forholdene

i bemeldte Land maatte forandre sig saaledes, at man maatte

kunne udfinde en med Indvaanernes Tarv stemmende Maade,

paa hvilken de selv kunde vælge deres Repræsentanter.

Cancelliet kan imidlertid ikke tilbageholde de Betænkelig-

heder, som herved frembyde sig. Det er for det Første imod

Anordningen af 28. Mai 1831 1 og 2, som befaler, at Med-

lemmer i Stændernes Forsamlinger skulle udnævnes afGrund-

eiere, hvilket ligesaavel gjelder med Hensyn til Island, som

med Hensyn til enhver anden til Forsamlingerne hørende Pro-

vinds. D. Maj*, har tillige forbeholdt Dem selv at udnævne

enkelte Medlemmer, men det er kun ved Siden af Provind-

sernes gjennem disses Grundeiere valgte Repræsentanter, at

hine enkelte Medlemmer skulle tage Deel i Forhandlingerne.

Dernæst synes det ikke, at de Mænd, som D. Maj 1
, maatte

udnævne for Island, kunne præsumeres at have større eller

anden Sag- og Local-Kundskab end dem, som D. Maj*, ellers

benytter eller kan benytte til Overveielse af de islandske Sager.

Fremdeles turde det ogsaa være tvivlsomt, om Sagerne kunne

vinde ved, at de ogsaa forhandles af de øvrige med Islands

Tarv størstedeels ubekjendte Mænd, der have Sæde i Forsam-

lingen. — Derimod kunde det stundom foraarsage et saavel
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for de islandske som for de danske Sagers Behandling skade- 1832.
ligt Ophold, at de Deputerede for Danmark skulle tage de ofte 4# Juni.

temmelig vidtløftige og vanskelige islandske Sager under Over-

veielse. Endelig vilde de saaledes af D. Maj*, udnævnte Re-

præsentanters Virksomhed ikke kunne indskrænke sig til is-
x

landske Sager, og saaledes fremkom der en Tilvæxt i det Antal

Repræsentanter, D. Maj*, ellers har forbeholdt Dem at ud-
i

nævne, hvilken Tilvæxt vil gjo're Tilliden til den nye Institu-

tion Afbræk.

Cancelliet maa nu allerund. henstille til D. Maj*« allerh.

Resolution

:

Om D. Maj*., i Betragtning af de Vanskeligheder, som

Islands locale Forfatning frembyder for et hensigtsmæssigt

Valg af Medlemmer i Stændernes Forsamling for Sjællands

ni. fl. Stifter, i Forbindelse med de betydelige Bekostninger,

som Valgene og Repræsentanternes Nedsendelse og Ophold her

i Riget vilde medftSre for bemeldte Land, vil indtil videre lade

det beroe med Medlemmers Indtrædelse for Island i bemeldte

Forsamling, og at, som Folge deraf, de islandske Sager ogsaa

indtil videre skulde blive udenfor bemeldte Stænders Forsam-
ling

j hvorhos D. Maj t . muligen vilde forbeholde Dem, naar

^et Tilfælde skulde indtræffe, at en Sag, som vedkom Deres

Maj*« bvrige Lande, ogsaa kunde have sær Interesse for Is-

tand, da i saadanne enkelte Sager at udnævne nogle Mænd,
som skulde tage Deel i sammes Forhandling for Stænderne,

°g der vaage for, at Intet af hvad der med Hensyn til Islands

Tarv var at bemærke, blev overseet eller forbigaaet. Derhos

niaatte det ved en Anordning befales, at der, forend nogen af

de (or Danmark udgivne almindelige Anordninger gjores gjel-

dende for Island, skal i Henseende til Erklæringers Indhentelse

Ira Landets ^Overøvrigheder og andre vedkommende Embeds-
mænd forholdes paa den foran omhandlede Maade.

Eller: om D.Maj*, maatte finde for godt selv at udvælge

8 Repræsentanter for Island i Stændernes Forsamling, saa
l^nge indtil der maatte udfindes en passende og med Islands

Indvaaneres Tarv stemmende Maade, paa hvilken de selv

kunne vælge deres Repræsentanter i bemeldte Forsamling". —
canc. 3. Depart. Forestill. 1832, Nr. 82 og 82b

.

Vi ville allern. have det Antal Medlemmer i Stæn-
dernes Forsamling, som det skal tilfalde Islands Ind-

ianere at udvælge, bestemt til 3. — Men da de hidtil

9*
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indkomne Oplysninger ikke sætte Os i Stand til med

Sikkerhed at bestemme, hvorledes Valgene i bemeldte

Land kunne være at indrette paa en til dets lokale For-

fatning og Indvaanernes Tarv svarende Maade, saa ville

Vi for det Forste Selv udnævne trende med Islands

Tilstand bekjendte Mænd til at tage Sæde i Forsam-

lingen, for i Særdeleshed at paaagte dette Lands Tarv.

Dog bortfalder denne blot midlertidige Indretning, saa-

snart Omstændighederne tillade Os at indfore et hen-

sigtsmæssigt Valgsystem paa bemeldte Vort Land, da det

er Vor Villie, at Vore kjære og troe Undersaatter paa

Island ikke mindre end Vore ovrige Undersaatter skulle

nyde Retlighed til selv at vælge Medlemmer af Stæn-

dernes Forsamling.

1 Overeensstemmelse hermed bliver § 1 at affatte

i det Udkast til en Anordning angaaende Provindsial-

stændernes Indretning for Sjællands med flere Stifter,

som skal forelægges de i dette Oiemed indkaldte op-

lyste Mænd. — Kjobenhavn den 4. Juni 1832.

16. Juni. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Forlovspenge paa Island. Khavn den 16. Juni

1832. Canc. 3. Depart Brevb. 1832, Nr. 1979.

I Anledning af vedlagte, i sin Tid hertil indkomne

Skrivelse, hvori forhenværende Stiftamtmand Hoppe paa

Island henstillede til Cancelliets Resolution, hvorvidt

Norske Lovs 5. Bogs 2. Gapitel, in specie det i 76. Ar-

tikel indeholdte Bud, kan ansees at være gjeldende der

paa Oen, har man indhentet de ligeledes medfolgende

Erklæringer fra Amtmændene over Nord- og Ost- samt

Vester-Amtet paa Island.

Ved at fremsende disse, maa Cancelliet tillade sig

at bemærke, at Forlovspenge efter N. L. 5—2—76

striclo jure formentlig maae kunne fordres paa Island,

hvor N. L. 5—2 ifolge Resol. 17. Febr. 4769 skal være
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Keglen for Arveretlen og Arvedelingen, og om dette 1832.

end lod sig fortolke paa en mere indskrænkende Maade, 16. Juni.

troer Cancelliet dog ikke, at man burde entrere i slig

Fortolkning, da det kun vilde give Næring til den Ten-

dents, der i senere Tider har viist sig til at indskrænke

de Lovbestemmelser, som have gjort visse Dele af N.jjL.

gjeldende for Island, og alter der at gjbre gamle Love

gjeldende, der ellers forlængst ere anseete afskaffede,

og ei uden stor Forstvrrelse i den tilvante Retstilstand

lade sig paany kalde i Live.

Foruden at der imidlertid kunne opslaae mange

Tvistigheder om Lovstedets rette Forstaaelse os Anven-

delse, vilde der og være mere Vidtløftighed forbunden

hied denne ringe Afgifts Oppebbrsel end Indlægten for-

tjener, og for smaae Arvelodder vilde den dog altid

blive trykkende nok. Da det derhos maa ansees for

aldeles afgjort, al der ved
({
den Husbonde", som den

tilkommer, maa forslaaes den, som har Skiftejurisdiction

(cfr. N. L. 5—2—91, der dog strax efter blev forandret

ved Resol.'3'l. Mai 4690), og det saaledes bliver Mans

Maj
t
. Kongen, eller i al Fald de islandske Kjbbslæder,

den burde tilfalde, skjbnner Cancelliet ikke, at der

kunde være nogen særdeles Betænkelighed ved at ud-

virke en allerh. Resolution for, at oftnævnte Afgift for

Islands Vedkommende maa bortfalde.

Forinden Cancelliet imidlertid indgaaer med aller-

underd. Forestilling herom, skulde man tjenstl. udbede
S,B det kgl. Rentekammers Betænkning angaaende denne
Sag behageligen meddeell, og dermed det Indslultede

tilbage. — Det kongel. Danske Cancellie den 16. Juni

3 I Svarskrivelse 25. August 1832 yttrer Rentekammeret sin

Samstemning med Cancelliets her fremsatte Mening, til—

med
ttda denne Afgift nok i Almindelighed ikke hidtil er

bleven opkrævet paa Island, eller antaget at skulle er-

1?egges sammesteds". Rentek. Isl Copieb. 9, Nr. 746.
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Rentekammer -Skrivelse til det kong]. Danske

Cancellie, ang. Criminallovene for Island. Khavn

den 16. Juni 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 681.

Ved at tiislille Kammeret et, efter forud indhentet

Betænkning fra Stiftamtmanden og Amtmændene over

Island samt Landsoverretten sammesteds, af det kongl.

Danske Cancellie foranstaltet Udkast til en almindelig

Anordning om Misgjerningers fremtidige Afstraffelse og

Forfblgning paa Island, har det derhos under 3. Mai

f. A. behaget velbemeldte Cancellie at forlange Kam-
merels Tanker, om der maatte haves Noget herfra at

bemærke ved Udkastet, i Særdeleshed ved de i § 45

i Slutningen, samt i § 19 anfbrte Bestemmelser.

I Henseende til Slutningen af § 15, som fasisætter

Betalingen for Fangernes Bevogtning, saavel for Localet

som Vagtholdet, til 4 Sk. Sblv daglig, dog at denne Be-

taling kan ved Amtmandens Resolution forhbies indtil

1 Rbd. Sblv ugentlig, samt endvidere tilstaaes for Fan-

gernes Forpleining fra 8 Sk. daglig lil 1 Rbd. Sblv

ugentlig, efter Amtmandens nærmere Bestemmelse, da

vides ikke Noget herimod fra Kammerets Side at erindre.

§ 4 9 bestemmer, at Udgifterne til Misgjernings-

Sagers Forfblgning blive ligesom hidtil forskudsviis at

udrede af vedkommende Syssels Sagefaldskasser, og

at naar i noget enkelt Tilfælde maatte behbves et stbrre

Forskud end vedkommende Sagefaldskasse kan udrede,

vedkommende Sysselmand derom har at henvende sig

til Amtmanden. Ligeledes fastsættes, at saafremt de

i en saadan Sag medgaaede Udgifter ei kunne er-

holdes hos Delinquenten, eller hvem ellers der efter

Dommen har at erstatle samme, bliver Belbbet at ligne

paa Amtet, og det uden at den ved Reskript 25. Juli

1808 § 3 vedkommende Amt givne Adgang til i visse

Tilfælde at erholde Hjælp af Landets bvrige Amter, for

Fremtiden finder Sted. — Endelig bestemmes, at der
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i Henseende til Maalestokken for Ligningen- skal indtil 1832.

videre forholdes som hidtil..) — Forsaavidt Begyndelsen 16. Juni.

af denne § bruger det Udtryk: „Udgifterne til Misgjer- !

*~

ningssagens Forfolgning", maae vi tjenstligst henstille

til det kgl. Danske Cancellie, om det ikke, i Henhold

til hvad vi have vttret i Skrivelse til velbemeldte Can-

cellie af 1. Marts f. A., bliver nodvendigt, nærmere at

forklare fornævnte § derhen, at delte angaaer samtlige

Udgifter i alle af Justitien anlagte Sager, med Und-

tagelse af Salarium for Hbieslerels-Advokaterne i islandske

Justitssager, samt for de Actores og Defensores, der i

enkelte Tilfælde beskikkes ved den islandske Lands-

overret, i Henseende til hvilke Salarier der vel frem-

deles bliver at forholde paa den i ovennævnte Skrivelse

ommeldte Maade. — Endskjbndl at flere af Sagefalds-

kasserne i Island allerede eie storre CapUaler, end der

ordentligviis kan ansees nødvendige for deres nuhavende

Bestemmelse, nemlig blot at gjbre Forskud til Udgifterne

i Justitssager, indtil disse ved Sagens Tilendebringelse

kunne blive refunderede, maae vi dog være enige med
det kgl. Danske Cancellie i, at heri ei for Tiden træffes

nogen Forandring, da det altid er af Vigtighed, at der

haves et Fond ved Haanden, hvoraf de bieblikkelige

Udgifter kunne udredes, og der desuden vil medgaae
é »

en Række af Aar, forend disse Kassers Capitaler opvoxe

til en nogenlunde betydelig Sum. — At den ved Re-

skriptet af 25. Juli 4808 givne Bestemmelse om, at Om:

kostningerne i en offentlig Sag, naar samme "overstige

200 Rbd., skal udredes af hele Landet, med Vs Deel

af hvert Amt, bliver *for Fremtiden hævet, maa Kam-

meret aldeles bifalde, da denne Ligning ikke alene i

det Hele er mindre passende til de locale Forhold
i

sammesteds, men ogsaa i Henseende til Fordelingen

for byrdefuld for Vester- Amtet. — At Delinquent- Om- '

kostningerne indtil videre ikkuns lignes, son) hidtil an-

taget, paa det til Tiende angivne Lbsegods, maa Kammeret

I
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1 832. ligeledes bifalde, thi forst naar en anden Norm for

Juni. Ydelsesmaaden paa Island i Almindelighed er opnaaet,

og et fuldstændigt Amtsreparlitionsfond sammesteds er

bleven reguleret, om hvilke Gjenstande Kammeret er

traadt i Gorrespondence med Øvrighederne der i Lan-
s

det, vil det være hensigtsmæssigt herfor at træffe en

passende Forandring. — lovrigt maae vi, med Hensyn

til ovennævnte Udkast, tillade os den Bemærkning, at

ligesom § 4 i Almindelighed fastsætter, at hvor de for

Danmark gjeldende Love foreskrive Straf af Friheds Tab

paa en Tid, som ikke er længere end 3 Aar, bliver

istedetfor saadan Straf corporlig Revselse, efter Om-

stændighederne af Tamp eller Riis, at anvende paa Is-

land, saaledes anvendes denne Straffemaade ogsaa i

flere Tilfælde, og deriblandt i §§ 9 og 10 ved Boders

Afsoning, samt i Mangel af Betaling af de Underhold-

ningsbidrag, som en Barnefader har at erlægge til uægte

Barn, samt en Ægtemand til sin forladte eller fraskilte

Kone. Vel indseer Kammeret, at Mangelen paa Slraffe-

anstalter og Arrester i Island gjore særegne Straffe nød-

vendige for delte Land, men derfor formenes det ikke

uundgaaeligt, at just corporlig Revselse skulde vedblive

at være saa godt som den eneste Straf, der exequeres

i Island, og saaledes, omendskjondt det ligeledes for

Tiden efter den nu gjeldende Lovgivning sammesteds

er Tilfældet, at burde bibeholdes i vor nye Criminal-

lovgivning. Kan ogsaa denne Straffemaade være mindre

betænkelig for stbrre Forbrydelser, saa vil dog dens

idelige Anvendelse letteligen tilintetgjore Fblelsen af

det Vanærende i samme, og derved hæve det væsen t-

lige Oiemed. — For mindre Forseelser, samt Afsoning

af Boder og ovennævnte Underholdningsbidrag, synes

det derimod igjen for haardt at underkaste Vedkom-

mende en Straf, som altid har noget særdeles Van-

ærende ved sig, om ogsaa Islænderne, hvilket dog ikke

maa antages, har paa foranforte Grunde vant sig til

at betragte den med inere Ligegyldighed.
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Ved at meddele det kgl. Danske Cancellie denne 1832.

vor Formening lil nærmere behaeelis; Overveielse, kunne "TTV"^° n
..

' 16. Juni.
vi derhos ikke Andet end yltre det Onske, at foranfdrle

Straffebestemmelser maalle saavidt muligen blive for-

andrede. — Endeligen skulle vi ikke undlade at tilfoie,

at da, ifdlge Udkastets 1. §, Kong Christian den Femtes

Danske Lov, i Forbindelse med de senere Anordninger,

hvorved samme er blevet forandret eller nærmere be-

stemt, skal, under Iagttagelse af særlige Regler, som

indeholdes i Udkastets følgende §§. for Fremtiden være

den almindelige Regel, hvorefter alle paa Island fore-

faldende Forbrydelser skulle behandles og straffes, saa

vil det formentligen ikke alene være nodvendigt, at den

særlige Forordning angaaende Criminalvæsenet paa Is-

land redigeres paa sædvanlig Maade baade i det danske

°g islandske Sprog, men at Islands Indvaanere ogsaa,

enten paa lige Maade, eller i det mindste ved en Udgave

* det islandske Sprog, ajores bekjendte med den fuld-

stændige danske criminelle Lovgivning. — Saavel Udkastet

ni en Forordning angaaende Criminalvæsenet paa Is-

land, som samtlige bvrige os ved forbemeldte det kgl.

danske Cancellies behagelige Skrivelse tilstillede Bilage,

folge herved tilbage. — Rentekammeret den 16. Juni

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over ié. Juni.

Island, ang. Kirkeværgers Salair og Regnskabers

Revision, m. v. Rhavn den 16. Juni 1832. —
Rentek. Isl. Copieb. i), Nr. 688.

Ved Hr. Stiflamtm.* behagelige Skrivelse af 15.

Februar d. A. har Kammeret modlaget et Andragende
fra Værgen for Bjarnanæs Kirke, Provst Erlendsen,

hvori^han, paa Grund af de til hans Regnskaber gjorte

Udsættelser, anholder om, fremdeles at maatte tilstaaes

^ Hbd. Sblv aarligen af Kirkens Indtægter i Godtgjbrelse

for de med Værgemaalet forbundne Omkostninger, samt
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1832. «%t liseledes Ansvaret af de i de forecaaende Aars Regn-

lO^j^i" skaber beregnede 2 Rbd. aarlig maatte frafaldes.

1 Anledning heraf skulde vi tjenstligen melde Dem

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Provst

Erlendsen, at paa Grund af Hr. Sliftamtm.' desangaaende

gjorte Andragende, frafaldes saavel Ansvaret for den

forbigangne Tid, som det ogsaa tillades, at en lige

Godtgjbrelse af 2 Rbd. Sblv maa indtil videre fores

til Udgift i de fblgende Regnskaber. — Forsaavidt De

tillige i ovennævnte Skrivelse har andraget paa, at Re-

visionen af Kirkebai, Thykkebai, Langholt og Bjarnanæs

Kirke- Regnskaber maa i Fremtiden foretages i Island,

paa samme Maade som med Proprietairkirkerne der i

Landet, meldes Dem herved, at i Lighed med hvad der

er bestemt i Henseende til Revisionen af lngjaldshols

Kirke-Regnskaber i Vesler-Amtet, haves fra Kammerets

Side ikke Noget imod, at Revisionen af ovennævnte

Regnskaber og deres endelige Afgjbrelse for Fremtiden

overdrages til Hr. Stiflamtm.; dog maae vi aarligen,

ved hvert Regnskabs Afslutning, udbede os meddeelt

Underretning om hver Kirkes i Aarets Lbb hafte Ind-

tægter og Udgifter, ledsaget med Hr. Stiflamtm. 8 be-

hagelige Betænkning, angaaende bemeldte Kirkers For-

fatning i det Hele. — Rentekammeret den 16. Juni 1 832.

19. Juni. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Kirkebogernes Forelse. Khavn den 19. Juni

1832. — Original i Bispe- Archivet i Island. — Canc. 1.

Depart. Brevb. 1832, Nr. 1488.

Da der af den med D. Hbiærv." behagelige Skri-

velse af 31. Decbr. f. A. hertil indsendte Indberetning

om Deres Visitalsreise over en Deel af Rorgerfjocds

Provstie, og en Deel af Myre samt hele Sneefjeldsnæs

Provstie, sees, at Kirkebogerne i flere Pastorater deels

ere defekte og deels ere forte paa lbse Blade, saa skulde

man tjenstlig anmode D. Hbiærv. om, behageligen at
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ville paasee, at disse Mangler blive afhjulpne. — Det 1832.

kgl. Danske Cancellie den 19. Juni 1832. ^^TT^"19. Juni.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 19. Juni.

Oversendelse af Medicin til Island, til Hjælp under

mulig indtræffende Cholera-Epidemie. Khavn den

19. Juni 1832. — Canc. 8. Dep. Bievb. 1832, Nr. 2016.

Efter at Gancelliet havde modlaget den herhos fSi-

gende Skrivelse fra Amtmanden over Islands Vester-

Amt, tillige med den vedlagte Forestilling fra Distrikts-
i

Chirurg lljaltelin, betræffende adskillige Foranstaltninger

med Hensyn til den befrygtede Cholera-Epidemie, har

man over samme indhentet den ligeledes vedfblgende

Betænkning fra det kgl. Sundheds-Collegium, hvoraf det

kongel. Rentekammer behageligen vil erfare, at det af

Sundheds-Collegiet ansees hensigtsmæssigt, at bemeldte

Dislrikls-Chirurg forsynes med et tilstrækkeligt Qvantum

Medicin, der formenes at kunne opsendes med det

forste til Stykkisholm algaaende Handelsskib.

Man skulde derfor, ved at fremsende indbemeldte

Documonler, tjenstl. overlade lil det kgl. Rentekammer,

hvorvidt samme maatte finde sig foranlediget tjl at træffe

den i saa Menseende fornødne videre Foranstaltning. —
Det kgl. Danske Cancellie den 19. Juni 1832.

* S.-

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 30. juni.

Island, ang. Sundheds-Attester for Skibe. Khavn

den 30. Juni 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 699.

General-Toldkammer og Commerce-Collegium har

ved Skrivelse af 9. i d. M. tilmeldt Kammeret, at de

kgl. Consuler i Spanien, Frankerig, England, Norge og

Hamborg, ved Circulaire af s. D. ere paalagte for Efter-

tiden nbie at vaage over, at intet Skib vorder expe-

deret til Island fra noget Sted i det dem underliggende
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1832. Consulal-Distrikt, uden i Forveien at vorde forsynet med

STSfiif
den 1 P,ak

*
af 18, Mai 1787 §

/j> foreskrevn e Sundheds-

Attest, hvilket vi, i Forbindelse med vor Skrivelse til

Hr. Stiftamtmanden af 26. i f. M., ikke skulde undlade

tjenstligen at communicere Dem til behagelig Efterret-

ning. — Rentekammeret den 30. Juni 1832.

3. Juli. Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Bjarnanæs Kirkes Rettighed til Halvdelen af Gaar-

den Thorisdal. Khavn den 3. Juli 1832\ -r
Canc. 1. Departem. Brevb. 1832, Nr. 1610. Algreen-Ussings

Reskriptsamling 1832, S. 276.

Det kgl. Rentekammer har i behagelig Skrivelse af

16. f. M. andraget, at det ved Revisionen af Regn-

skaberne for de Skalholts Bispestol forhen tilhorende

saakaldle Bjarnanæs Ombudsjorder blev antaget, at der

i bemeldte Regnskaber maatte aflægges Rigtighed for

Jordskylds-lndtæglerne af den halve Jord Thorisdal, da

denne er anfort som Bispestolen tilhorende saavel i en

ved velbemeldte Kammer beroende Designation af 1699

over fornævnte Bispestols Eiendele, som i Jordebogen

af 1760, og endelig ved en gjennem Kammeret ema-

neret Plakat af 31. Mai 1788 blev bestemt til at bort-

sælges tillige med flere af Bispestolens Gaarde, ^hvilket

§r.
S^g dog for samtlige Jorder ei kom i Stand. Da imid-

lertid Præsien til Bjarnanæs, Provst Erlendssen, og

Stiftamtmanden og Biskoppen over Island have antaget,

at fornævnte halve Jord Thorisdal er Bjarnanæs Kirke-

jord, og at den saaledes i 155 Aar eller derover har

fulgt med Kirkens Andeel i Gaarden Bjarnanæs, hvor-

med Sognepræsten siden Reformationen skal have været

beneficeret, saa har det kongel. Rentekammer i depne
Anledning forlangt Cancelliets Betænkning over Sagen.

1

i

'j see Rentek. Skriv. 1. Septbr. 1832.

t
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Cancelliet skulde i Gjensvar berpaa tjenstl. tilmelde 1832.

velbemeldte Kammer, at man med Hensyn til de af~r~T"!?

Stiftsøvrigheden i dens hermed tilbaeefolaende Erklæring

med 3 Bilag anførte Data tiltræder sammes Mening. —
Bet kgl. Danske Cancellie den 3. Juli 1832.

Kongelig Resolution ang. Understottelse ,for 10. Juii

Caud. jnr. Balduin Einarsson til at forberede sig

til polytechnisk Examen. J£havn den 10. Juli

1832. — I Rentekammerets Forestilling 22. Mai bemærkes,

at Cand. juris Baldvin Einarsson havde indgivet et Andragende

om at erholde Understottelse for at forberede sig til polytech-

nisk Examen. Han havde til anden Examen aflagt tilfreds- »

stillende Prover paa Anlæg til og Fremgang i Mathematik og

Naturvidenskaberne; medens han læste til juridisk Attestats

havde han fortsat disse Studier, og efter at han i afvigte Efter-

aar havde taget juridisk Embedsexamen med bedste Charak-

teer, havde han begyndt at benytte Underviisningen ved den

polytechniske Læreanstalt. Han havde hertil erholdt en Under-

støttelse af 350 Rbd. paa eet Aar af Fonden ad usus publicos,

men da Studiet krævede hans hele Tid, havde han scigt om
en aarlig Understottelse af 400 Rbd. i 2 Aar, for at kunne

med Eftertryk anvende sin Tid paa Naturvidenskabernes Stu-

dium, og ved Slutningen af bemeldte 2 Aar underkaste sig

polytechnisk Examen.

Kammeret anbefaler Andragendet i det Hele, da Ansogeren

var en indfødt Islænder og fordelagtig bekjendt ved Skrifter

om Island i det oeconomisk-statistiske Fag, samt da det an-

saae det særdeles bnskeligt, at man kunde erholde en paalide-

lig Kundskab om Islands Hjælpekilder, c^er bedst kunde naaes

ved Hjælp af oplyste og videnskabelig dannede Indfødte.

Kammeret indstiller endvidere, at Understøttelsen bevilges af

den islandske Jordebogskasse. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1832 B, Nr. 198.

Vi ville allern. have Candidatus juris Balduin Einars-

sen forundt i indbemeldte Oiemed en aarlie Under-

stbttelse af 300 Rbd. Sedler i 2 Aar af den islandske

Jordebogskasse. — Kjobenhavn den 10. Juli 1832.
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1832. Forordning ang. Afsoning af Boder, som til-

uTj^T falde Private. Khavn den 11. Juli 1832. —
Denne Forordning er publiceret ved Landsoverretten i Island

den 3. Decbr. 1832, og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i

Juli 1833, men ib'vrigt ikke erklæret for gjeldende i Island eller

udgivet paa Islandsk, overeensstemmende med den i Forordn.

21. Decbr. 1831 bebudede Regel. — Canc. 2. Depart. Registr.

XXXIII, 210-211 (1832, Nr. 479). O rigin al-Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. for 1832, S. 465—479 (med Motiver)/ Qvart-Forr.

for 1832, S. 68—69. 5 Schou XX, S. 415-417.
I

14. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Ofanieiti Præstekalds

Rettigheder paa Vestmannoerne. Khavn den 14.

Juli 1832. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1832, Nr. 1696.

Hr. Stiftamtm. har med Erklæring af 1. Marts sidsti.

tilstillet Cancelliet en Forestilling, hvori Præsten til Ofan-

leite paa Vestmannbe, J. Austrnann, forespbrger, om

han bor opgive Præstekaldels formentlige Ret til ude-

lukkende Brug af de tvende Smaaber Hbne og Hane,

til hvis halve Brug 4 af H. Maj" Leilændinger formene

,at have Ret, eller om han i denne Anledning skal an-

lægge Proces, i hvilket sidste Fald han tillige har an-

holdt om, at meddeles Beneficium processus gratuiti til

Sagens Udfbrelse, over hvilken Sag D. Hbiærv. i Skri-

velse til Hr. Stiftamtm. af 25. Februar sidsti. har yttret

Deres Formening.

Cancelliet har angaaende denne Sag brevvexlet

med det kgl. Rentekammer, der i Gjensvar herpaa har

yttret, at samme, efter de oplyste Omstændigheder,

ingen Anledning finder til at frafalde Leilændingernes

Paastand, og indrbmme Præstekaldet udelukkende Brug

af fornævnte Smaaber, hvorimod Rentekammeret ikke

har Noget "imod, at Præsten sbger denne Sag afgjort

ved Domstolene, — Hvilket Cancelliet tjenstl. skulde

tilmelde Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. til behagelig
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Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse, med Tilfoiende, 1832.

at dersom bemeldte Sognepræst Austmann vil paalale J^^j^
-

Kaldets formentlige Bel. kan han om Beneficium pro-

cessus gratuili henvende sig til Hr. Stiflamtm., der i

saadant Fald vil behage al beskikke ham en paalidelig

Mand til Sagens Udforelse. — De med Sagen fulgte

Bilag remitteres herved. — Det kgl. Danske Cancellie

den U. Juli 4832.
- V V *

I

Cancellie - Skrivelse til Conferentsraad, Justi- 17. Juli.

tiarius Magnus Stephensen, ang. en paatænkt Ud-

gave af den islandske Lov Jénsbok. Khavn den

17. Juli 1832. — Canc. 3. Dep. Brevb. 1832, Nr. 2327.

Hr. Gfraad har i behagelig Skrivelse af $8. Juli

f. A. underrettet Cancelliet om, at De er sindet ved en

ny Udgave af den islandske Lovbog, Jonsbogen, at af-

hjælpe den formentlige Mangel paa Exemplarer af denne

hos Almuen i Island, og De har derfor anmodet dette

Collegium om, at Deres i sin Tid hertil indsendte Ma-

nuskript til en ny Udgave og Oversættelse af bemeldte

Lovbog maalte vorde Dem remitteret til Afbenvttelse

ved denne Leilighed, og en Understøttelse af 300 Rbd.

Solv bevirkes Dem lilstaaet, enten som en Gratification

eller som et Forskud til Tryknings -Omkostningerne af

den nye Udgave.

Cancelliet skulde i denne Anledning tjenstl. melde,

at man, efter at have indhentet Amtmand Thorsteinsens

Erklæring, har erfaret, at det omhandlede Manuskript

endnu stedse, i Medfor af den Hr. Cfraad i sin Tid

communicerede allerh. Resolution af 29. Marts 1826,

afbenyttes under Udforeisen af det Thorsteinsen over-

dragne Lovarbeide, og at Cancelliet ikke for Tiden kan

gjore noget Skridt til at bevirke Dem den attraaede

Understbttelse til paany at udgive Jonsbogen, da man
ikke kan ansee det gavnligt, at dette Værk udkommer,
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1832. forinden Amtmand Thorsleinsens Arbejde er tilende-

f^juJP bragl, ligesom det heller ikke er muligt, forinden be-

meldte Embedsmand har gjort fornddent Brug af Manu-

skriptet, rned mindre De maatte være i Besiddelse af

et andet dertil brugeligt Manuskript. — Det kgl. Danske

Cancellie den 17. Juli 1832.

17. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene, samt Landsoverretten i Island, ang.

Tilsyn med Værgemaal. Rhavn den 17. Juli 1832 1
.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 2344-47.

Efter at det Spbrgsmaal om, naar Myndigheds- Al-

deren i Island skal antages opnaaet, enten efter N. L.

3—19—34 med det 25. Aars Fvlde, eller efter Jons-

bogens 4. Capitel [= Framfærslubålkr 4. kap.] med det

20. Aar, over hvilken Sag man i sin Tid har modtaget

(Tit.) Betænkning, nu er afgjort ved Bestemmelserne i

Forordn. 21. Decbr. f. A. I. § 1, hvorefter D. L. 3— 17,

der stemmer med N. L. 3— 19, er gjort gjeldende for

Island, har Cancelliet, skjondt det ikke synes at kunne

antages, at der for denne Deel af Riget kunne gives

væsentlig hensigtsmæssigere Forholdsregler angaaende

Tilsyn med Værgemaalet for de Umyndige, end dem,

der indeholdes i bemeldte Lovens Artikler, dog ikke

villet forbigaae, herover tjenstligst at udbede sig (Tit.)

Yltringer behageligen meddelte. — Det kongl. Danske

Cancellie den 17. Juli 1832.

\

27. juli. Forordning for Danmark, ang. visse Lettelser

med Hensyn til Benyttelsen af Auctionsvæsenet.

Frederiksberg den 27. Juli 1832. — Denne For-

ordning er publiceret ved den islandske Landsoverret den 3.

Decembr. 1832, og i SynodaUbrsamlingen for Reykjavik i Juli

1833, men ikke udvidet til Island eller udgivet paa Landets

i

Anordn. 18. Februar 1847.
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Sprog, overeensstemmende med den i For. 21. Decembr. 1831

bestemte Regel $ i de enkelte Sysseler anføres den som publiceret:

i Skaptaf., Bardastr., Hanav. og Thingo samt Mula Sysselcrne

(1833) og paa Vestmannoerne (1834). — Canc. 2. Dep. Reg.

XXX1IT, 22<Jb-23l (1832, Nr. 522). Original-Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. for 1832, S. 513-532 (med Motiver). Qvart-Forr.

for 1832, S. 71-735 Schou XX, 417-419. 1

Forordning for Danmark, ang. forandrede For- s. August,

holdsregler med Hensyn til den indiske Cholera.

Frederiksberg den 8. August 1832. — Publiceret ved

den islandske Landsoverret den 3. Decbr. 1832, og i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1833, men ikke udvidet til

Island, og heller ikke udgivet paa Islandsk efter den i For.

21. Decbr. 1831 bestemte Regel. I Landets enkelte Sysseler

findes den anført som publiceret 1833, i: Skaptaf., Rångårv.,

Yestmannoe og Bardastr., såmt i alle Sysseler i Nord og Oster-

Amtet. — Canc. 2. Dep. Reg XXXIII, 240b-243 (1832, Nr.548).

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1832, S. 533—537.

Qvart-Forr. for 1832, S. 75-78; Schou XX, 419-423.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 14. August.

ang. Underviisning for en Dflvstum. Khavn den

14. AllgUSt 1832. — Original i Bispe-Archivct i Island.

Canc. 1. Depart. Brevb. 1832, Nr. 1946.

Da i Aaret 1830 hertil indkom ct, med Betænkning

af Amtmanden over Islands Nord- og Oster- Amt led-

saget, Andragende, hvori Cancellieraad og Sysselmand

Bjornsen anholdt om, at den dovslumme Dreng Sigfus

Sigurdsen, af Hals Rep under Norder Syssel, maalte

uden Betaling antages som Elev paa Dbvstumme-Insti-

tutet i Kjbbenhavn, indlod Cancelliet sig i Brevvexling

med det kgl. Rentekammer, angaaende den aarlige Be-

talings Udredelse for Dovslumme fra Island, hvilken

Stiftamtmanden over Irland tidligere havde formeent,

uden nogen betydelig Byrde for den kgl. Jordebogs-

kasse, at kunne udredes af denne; men da bemeldte

Kammer erklærede, ikke at kunne andrage paa Ud-
X. B. 10
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1832. giftens Udredelse paa den foreslaaede Maade, tilskrev

14. August, delte Collegium under 8. Januar f. A. samtlige Amt-

mænd paa Island, overeensstemmende med det kongl.

Rentekammers Yltring desangaaende, at Betalingen for

de Dovstummes Ophold ved Dbvstumme-lnstilulet, som

fra Island hertil bleve nedsendte, saafremt hverken de

selv, deres Forældre eller andre Private kunde eller

vilde udrede samme; bor fordeles paa samtlige det

respective Amts Fattigkasser; hvorhos man tillige an-

modede Amtmanden over Nord- og Ostamtet om, at

foranstalte indsendt til Inslitutet ovennævnte dovstumme

Dreng Sigfus Sigurdsen, forsynet med de fornbdne Klæd-

ningsstykker, og det ibvrigt Nbdvendige.

Cancelliet har imidlertid i indeværende Aar mod-

taget Beretning fra Amtmanden om, at der i sidstafvigte

Efteraar ingen Skibslejlighed har været at erholde, hvor-

med Drengen kunde nedsendes; hvorhos det endvidere

af en medfulgt Correspondence med Cancellieraad,

Sysselmand Bjbrnsen, og Repstyrer, Dannebrogsmand

Jonsson, erfaredes, at der angaaende Udgifterne ved

Drengens Udrustning og Reise til Danmark, saavel

som under hans Ophold paa Inslitutet, er opstaaet

Spbrgsmaal med Hensyn lil Ligningsmaaden, forsaavidt

Udredelsen skulde skee ved Ligning; i hvilken Anled-

ning Cancelliet alter corresponderede med Rentekam-

meret, som nu har lovet at ville sorge for meerbemeldte

Drengs Nedsendelse med det fbrste, næste Foraar af-

gaaende Skib, og derhos har ytlret, at Omkostningerne,

som maalle medgaae til Anskaffelsen af de fornbdne

Klædningsstykker, samt til Reisen m. v., maae, ligesbm

Udgifterne for Opholdet ved Institutet, udredes af Amts-

fattigkasserne, samt al Udgifterne i det Hele bor lignes paa

hvert Reps Beboere, paa samme Maade, som andre Bidrag

til Amtsfalligkasserne lignes, efter den hidtil brugte Maade.

Forinden imidlertid Videre i denne Sag forelages,

skulde Cancelliet, med Hensyn paa, at de til Dbvstum-

mes Ophold ved Institutet m. v. medgaaende Omkost-

ningers Udredelse paa den bestemte Maade, formedelst
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Islands locale Forhold muligt vilde vorde temmelig 1832.

bvrdefuld for Landet. 03 da Underviisninaens Indretning TTT"*^J
' 14. August.

ved Dbvstumme - Institutet, der ikke er beregnet paa

Individer, i hvis Hjem et andet Sprog tales, end det

danske, maaskee maalte ansees mindre passende for

de fra Island nedsendle Ddvstumine, tjenstlig udbede

sig D. Ilbiærv/ Betænkning behageligen meddeelt, om
ikke, ligesom det af D. Iloiærv/ Indstilling af 30. Januar

d. A. om de. tvende dbvstumme Piger* Solveig Sigurds-

dalters og flallgerde Magnusdallers Confirmation, an-

gaaende hvilken Cancelliet under 15. Mai sidsti. har af-

givet Resolution, erfaredes, at disse tvende Piger, uden

nogensinde at have været nedsendte til Institutet, havde i

erhvervet sig saadan Christendoms-Kundskab, at Deres

Hbiaerv. fandt, at de kunde admitteres til Confirmation,

saaledes ogsaa den her omhandlede Dbvslumme i Lan-

det selv kunde erholde den nbdvendige Underviisning

°g Dannelse..; - Det kgl. Danske Cancellie den 14. Au-

gust 1832 1
.

Anordning angaaende Rettergangsmaaden ved is. August.

Underretterne paa Island, m. v. Frederiksberg

den 15. AugUSt 1832. — Publiceret ved Landsover-

retten paa Island den 3. Decembr. 1832, samt i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 183-% og ligeledes 1833 i de fleste

Sysseler og Jurisdictioner (ikke i Reykjavik, Isafjords Syssel

°g Stranda Syssel). — Dansk: Canc. 3. Departem. Registr.

1831— 1833, 38(>b (1832, Nr. 1140). Original- Aftryk hos

Schultz, 26 Sider i 4'°. FBrste Side Titelblad, den danske
Text bverst, den islandske nedenfor og det Ovrige paa Titel-

bladet Islandsk. Paa de lige Sider' 2-24 den danske Text
med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige Sider 3—25 den
islandske Text uden Underskrifter; S. 26 blank. Colleg. Tid.

fof 1832, S. 737—749; 777-784 (med oplysende Anmærk-

} s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvorved Underret-

ning meddeles om det Biskoppen over Island givne Svar.

Canc. 1. Depart. Brevb. sst.

10*
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1832. ringer). Qvart-Forr. for 1832, S. 82 ; Schou XX, 423-433. -
15. August. Islandsk: Original-Aftryk hos Schultz med den danske Text
—

' (see ovenfor) 5
Uddrag i Sunnanp6st. 1835, S. 81—82.

Anordning, angaaende Reltergangsmaaden ved Un-
<

derretterne paa Island udenfor crirninelle og offentlige

Poliliesagcr.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at, da de i Vort

Rige givne almindelige Love om Retlens vedbbrlige og

hurlige Pleie i borgerlige Retssager ikke i Eet og Alt

ere aldeles passende for Underretterne paa Vort Land

Island, hvor der ei gives eller uden uforholdsmæssig

Byrde for Landet kunne indrettes ugentlige eller en-

gang maanedlige Thing, og hvor heller ikke beskikkede

Sagfbrere finde Sted, saa have Vi besluttet at foreskrive

en egen, paa de almindelige Loves Grundsætninger

bygget, men efter Islands locale Tilstand lempet Ret-

tercanssmaade. der skal benviles ved bemeldte Retter,

saavel i de egenllige borgerlige Sager angaaende Gjæld,

Eiendomme og deslige, som og i de Sager angaaende

Fornærmelser i Ord og Gjerning, der blot ere- Gjen-

stand for privat Forfølgning, samt i Politiesager af lige

Beskaffenhed, og overalt i alle de Retlergangssager,

der ei forfolges paa Jusliliens eller det offentlige Polities

Vegne. — Vore Bud i saa Henseende ere, som folger:

4) Naar Nogen finder sig befbict til at anlægge Sag

mod anden Mand, haver han forud herom at melde

sig med en kort, mundtlig eller skriftlig Forklaring om

Sagens Beskaffenhed bos den Dommer, under hvis Juris-

diction hans Modpart horer, eller som det ellers efter

Lov og Anordninger tilfalder at behandle og paakjende

Sagen. — 2) Denne Anmeldelse bor, hvis han allraaer

Sagen forelaget ved del aarlige Mandlalslhing, i Almin-

delighed skee, inden Sysselmanden har berammet Thing-

dagene for de forskjellige Thingsogne i Sysselet, og des-

angaaende udsendt Budslikke. — Kommer den Paa-

gjeldende sildigere, haver Sysselmanden efter Omstæn-

dighederne at bestemme, om Sagen ligefuldt kan foretages
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ved bemeldte Thing, hvilket dog ikke bor nægtes, naar 1832.

det kan skee, uden at forvirre den Orden, som er August,

fastsat for Thingholdet paa de ovrige Steder. Saafremt
>"--^>'"^-'

Klageren udenfor den ordinaire Thingtid vil have Sagen

forelaget, haver Dommeren at beramme en Tægtedag,

og derved tage Hensyn til, at Klageren kan faae sin

Sag fremmet, saasnart Omstændighederne tillade det,

dog nalurligviis saaledes, at der bliver Leilighed til

forinden at indkalde den paagjeldende Modpart med
lovligt Varsel. Ligeledes overlades det til Dommeren,

hvis han finder det sædvanlige Thinghuus mindre be-

kvemt, da at bestemme et andet passende Sted til

Sagens Forhandling, dog ikke udenfor det Thingsogn,

hvor det rette Værnething er. — 3) Inden en saadan

Berammelse af Sagen foregaaer, bor Klageren dog, der-

som Sagen ikke er af det Slags, der er undlaget fra

at behandles ved Forligelsescommissionen, bevise, at

den derfra er henviist til Rettergang, lovrigt skal det

og i de Sager, hvori Forligsmæglingen efter de gjeldende

Love skal forelages af Dommeren, være Klageren til-

ladt, derom at henvende sig til Forligelsescommissionen,

der da skal være pliglig at behandle Sagen i Eet og

Alt efter de sædvanlige for Foiligelsescommissionen

gjeldende Regler, ligesom den Indklagede ogsaa skal

være pliglig at mode, under samme Fdlger, som Ude-

blivelse fra Forligelsescommissionen ellers har. —- 4) Da
'

Bythingct i Reykjavig bor holdes paa en bestemt Dag

om Ugen, forsaavidt nogen thinglig Forretning forefalder,

saa haver den, som paa en saadan Dag vil have en

Sag anhængiggjort ved bemeldte Thing, kun at iagttage,

at han betimelig derom underretler Dommeren, hvis

han ei er vidende om nogen anden særlig Forretning,

som dog alligevel skal foretages. — 5) Saafremt Klage-

ren forlanger det, bor Dommeren udstede en Indkal-

delse, indeholdende Parlernes Navne, Sagens Gjenstand

samt Tiden og Stedet, da Sagen skal foretages, saavel

som det Varsel, hvormed Indkaldelsen bliver at forkynde,
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1832. hvilket Varsel bestemmes efter de hidtil gjeldende Regler.

15. August. Uagtet saaledes Dommeren selv forfatter Indkaldelsen,

' *
~
m,
~ bliver dog ingen hoiere Betaling til ham at erlægge

end den, Sportel-Reglementet af 10. Septbr. 1830 §§ 1

og 9 har tilstoact ham, for at forsyne en af Sagsbgeren

selv forfattet Stævning med sin Haand og Segl. — I at

fremsætte Sagens Gjensland bor der bruges de korteste

og mest almindelige Udtryk, hvormed den kan betegnes.

Saaledes bor, hvis den angaaer en Gjældsfordring, den-

nes Storrelse angives, og, dersom samme er grundet

paa et udstedt Gjældsbrev, bliver delte at benævne,

men ellers anfdres Skyldaarsagen med saadanne al-

mindelige Udtryk, som
({
efter Regning", Jor bekomne

Varer", ufor forrettet Arbeide" eller deslige. Indkaldel-

sen overleveres Klageren, med Tilhold, at foranstalte

samme lovligen forkyndt for den Indklagede. — Ibvrigt

slaaer det til Klageren, selv at udstede Kaldssedlen,

om han skulde foretrække dette, ligesom det og, hvis

Modparten til den berammede Tid moder, og er villig

til at modtage Saggivelsen, er ligegyldigt, om den ellers

fornbdne Indvarsling har fundet Sled eller ikke. —
6) Dersom Sysselmanden finder, at Sagen ikke 4er be-

hbrig henviisl fra Forligelsescommissionen, eller af an-

den Aarsag ikke anseer sig befbiet til, paa Klagerens

Beejæring at beramme Sagen, saa haver han at meddele

Klageren, hvis denne forlanger det, en formelig skriftlig

Udfærdigelse desangaaende, der, som en Afviisningsdom,

er Appel til Landsovcrrellen undergivet. For saadan

skriftlig udfærdiget Afviisning betales Gebyr efter Sportel-

Reglementet af 10. Septbr. 1830 §. 3. — 7) Dersom

den, der har ladet en Anden kalde til Mode i Retten,

ikke moder eller lader mbde til den ved Indkaldelsen

bestemte Tid, bliver Sagen at afvise, og han bliver da

pligtig al give den eller de Indklagede, som mbde og

derom gjbre Paastand, billig Kost og Tæring efter Dom-

merens Sigelse. Saa haver han og, saafremt et særligt

Thing for hiin Sags Skyld er berammet, til Dommeren
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at erlægge de anordnede Betalinger, som om Sagen af 4832.

ham var bleven anhængiggjort. Dog, hvis Klageren, 15. August,

efter at Sagen er berammet, tilbageleverer den af Dom-
'

nieren udstedte Indkaldelse, uden at vlenne er bleven

forkyndt, eller han for Dommeren beviisliggjbr, at Sagen

mindeligcn er afgjort med den eller de Indklagede,

eller at disse paa den for Stævningers Forkyndelse an-

ordnede Maade ere underrettede om, at han frafalder

Sagen, og der saaledes intet forgjæves Mode foran-

lediges, saa bortfalder alt foranforte Tilsvar. — 8) Naar

Klageren moder, den Indklagede derimod udebliver,

saa bliver, under Forudsætning af, at denne beviisligen

er blevet vedborligen varslet, Sagen at paakjende efter

den Forklaring, som Klageren har givet over dens Om-

stændigheder, og de Beviisligheder, som fra hans Side

fremlægges; og den Indstævnte maa da tilskrive sig

selv, at han ikke har faaet de Indvendinger fremsatte,

som han maalte have imod Sbgsmaalet. Dog fblger det

af sig selv, at den Indklagede ei kan dommes for An-

det end det, der er Klagens og den i Overensstem-

melse med samme udstedte Indkaldelses Gjenstand, og

at Dommeren, uagtet den Indklagede ei har ladet sig

hare over Sbgsmaalet, bcir forkaste dette, forsaavidt

det ikke desto mindre viser sig at være ugrundet. —
9) Skulde den Indklagede imidlertid, efter at Sagen

formedelst hans Udeblivelse er optaget til Dom, der i

delte Tilfælde ikke maa afsiges i de næste 14 Dase

derefter, inden denne Tids Udlob melde, sig hos Dom-

nieren med Begjæring om at faae den paany foretaget,

saa bor delte tilstedes, og en Tægtedag lil denne nye

Foretagelse beslemmes, samt Modparlen dertil kaldes,

hvorved Bestemmelserne i denne Anordnings § 5, for-

saavidt de derpaa ere anvendelige, blive at iagttage,

dog imod at den Paagjeldende, for saaledes at erholde

Sagen paa ny foretaget, erlægger, foruden selve Ind-

kaldelsens Bekostning, det Samme, som Klageren, i
/ 1 é KJ *

Medhold af Sportel-Reglementet, har haft at betale ved

' / - 1

.
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1832. Sagens Anhængiggjbrelse. Naar Sagen saaledes alter

15. August, foretages, kan den Indklagede fremføre Alt, hvad han

kan have at bemærke eller oplyse til sit Tarv, med

samme Virkning^ som om det var blevet fremsat efter

den oprindelig lil ham foregaaede Indkaldelse. —
40) Naar Parterne mode, haver Dommeren at lede deres

indbyrdes Forhandlinger, saaledes at Sagen lilborligen

oplyses, og Enhver forhjælpes til at nyde sin Ret. Han

haver i Særdeleshed at veilede enhver af Parterne, saa-

vel lil at afgive bestemte, tydelige og sandfærdige Er-

klæringer over de Omstændigheder, hvorpaa Sbgsmaalets

Gyldighed bcroer, som og lil at forskaffe de Beviser,

dér i Benægtelses-Tilfælde ere fornodne. Dog følger

det af sig selv, at, naar en Part seer sig istand lil at

undvære Dommerens Veiledning, og uden en saadan

selv vil skriftligt eller lil Protokollen fremfdre, hvad

ban finder fornddent lil sit Tarv, saa bor Dommeren

ikke paandde ham sin Bistand. Protokollen bor, inden

den slulles, underskrives af Dommeren og Laugrets-

mændene, samt af Parterne og dem, der ellers have

modi under Sagen, efter at detTilfdrto forst er tydelig

oplæst, ligesom og de, der, som meldt, have at under-

skrive, bor have Adgang til selv al efterlæse det Til-

forte, samt tilføre deres Bemærkninger inden Under-

skriften meddeles. Forsaavidt Nogen ikke kan skrive,

bor en af Laugrelsmændene skrive hans Navn paa hans

Vegne, og han holde paa Pennen. Vil Nogen ikke

underskrive, bor dette bemærkes, saavel som hans

Grunde, hvis han anfdrer saadanne. — 4 4) Da Sagernes

Behandling i det Mele bor være saa ukunstlet og kort,

som muligt, saa bor intet unddvendigt Ophold taales.

Naar Klageren ikke ved Sagens Anhængiggjorelse frem-

lægger noget skriftligt Indlæg, og heller ikke andre Do-

cumenter end dem, der allerede ere fremkomne ved

Forligsmæglingen, skal den Indklagede, saafremt ingen

særdeles Grund maatte fordre en Afvigelse fra denue
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almindelige Regel, være pligtig, slrax at erklære sig 1832.

over Fordringens Rigtighed, og Dommeren see at bringe 15. August,

det derhen, at Sagen enten bliver sluttet samme Rets-

dag, eller at dog ved dens næste Foretagelse de for-

nodne Beviser kunne fores. — 1$) Dommeren bor paa

den ene Side iagttage, at der ikke ved Sagens over-

ilede Optagelse til Dom afskjæres nogen Part Leilighed

til at tilvejebringe de Oplysninger, som hans Tarv kræ-

ver, men at paa den anden Side ei heller Sagens Til-

endebringelse ulilbdrligen forhales. Han har derfor,

hvis en Part forlanger Udsættelse, for at indgive skriftligt

Tilsvar, eller fremskaffe nogen Beviislighed, nbie at prove,

hvorvidt samme virkeligen kan tjene til Sagens Oplys-

ning, og, naar dette klarligen viser sig ei at være Til-
1

foldet, bliver Udsættelse ikke at tilstaae. — 13) De

Vidner, som en Part opgiver til Oplysning om sin Sag,

blive, hvis han ei kan formaae disse til at mode uvar-

slede, paa lovlig Maade og under Faldsmaals- Straf at

mdkalde, og forsaavidt det ikke inden Retten kan blive

Parlerne meddeelt, naar Vidnefdringen vil gaae for sig,

blive de med sædvanligt Varsel at kalde til at over-

være samme, for derunder at iagttage deres Tarv.

Dommeren haver paa det Omhyggeligste at sbrge for,

at Vidnernes Forklaringer fuldstændigen og tydeligen

Godtages om Alt, hvad der kan tjene til Sagens Op-

lysning, samt at al Misforstaaelse forebygges, og at Alt

antegnes i Protokollen i tydelige og bestemte Ord.

Do Spbrgsmaale, hvorom nogen af Parlerne maalte for-

lange Vidnerne afhbrte, haver Dommeren at fremsætte,

forsaavidt Spbrgsmaalet forresten er stemmende med
Lovene og Sagens Beskaffenhed. Ved Fremsættelsen

haver.han, hvor det ejbres behov, at tydeliggjbre Spbrgs-

maalet for Vidnet, og i ethvert Tilfælde, hvor der er

Anledning til at formode, at Vidnet misforslaaer et Spbrgs-
ma al, eller at dets Svar ikke tydeligen udtrykker dets

Mening, bbr han ved yderligere Efterspbrgsel og For-

t
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4832. klaring sdge at faae slig Mangel afhjulpen. Selve Eed-

.15. August, fæsteisen udsættes indtil Vidnets Forklaring fuldstæn-

' * * ' digen er modtaget og tilfort Protokollen, samt oplæst

for Vidnet, og dets Erklæring modtaget, om det i Eet

og Alt tor vedslaae samme under Eed, eller om det

finder Noget at berigtige eller nærmere at bestemme.

Det bliver imidlertid, allerede inden Vidnet aflægger

sin Forklaring, at lægge det paa Hjerte, at den maa

aflægges med en ' saadan samvittighedsfuld Iagttagelse

af Sandheden, at Vidnet kan trøste sig til ved Forkla-

'

ringens Tilendebringelse at bekræfte samme med Eed,

ligesom Dommeren og, hver Gang han finder Anledning

til at frygte for, at Vidnet ei haver delte i Erindring,

atter bor minde derom. Inden Eden endelig aflægges,

bor Dommeren, foruden den lovbefalede Advarsel til

Vidnerne, anbringe de Formaninger og Erindringer, som

i det enkejte Tilfælde maalle findes tjenlige til at for-

sikkre sig om Vidnets Sanddruhed. Det fdlger ellers

af sig selv, at Beedigelsen kan bortfalde, naar Parterne

ere enige i at frafalde samme. Alt det Foranfdrte bliver

og at iagttage af den Dommer, for hvem Vidnefdring

finder Sled' til Afbenyttelse under en ved en anden Ret
f

staaende Sag, i hvilken da naturligviis den til saadan

Vidnefdring fornodne Udsættelse bor gives. — 14) Lige-

som §§ 7 og 8 vise, hvorledes der skal forholdes, naar

enten Klageren eller den Indklagede ikke mdder Sagens

fdrste Tægtedag, saaledes skal og, naar nogen af Par-

terne udebliver en af de fdlgende Tægledage, Sagen,

hvis den af den mddende Part dertil indlades, optages

til Dom og paakjentles i den Tilstand, hvori den da

befinder sig, og den Udeblevne maa da tilskrive sig

selv det Tab, som maalte flyde af, at han ikke har

,
givet fuldslændigere Tilsvar i Sagen. Dog bliver ogsaa

i et saadant Tilfælde Bestemmelsen i § 9 anvendelig«

Udeblive begge Parter i en alt for Retten staaende

Sag, bliver den at hæve, og kan da fdrst efter ny

lovlig Indkaldelse atter foretages. — 1 5) Idvrigt kan en
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Part, naar han er forhindret i at give personligt McJde, 1832.

sende en anden god Mand i sit Sted, hvilken han bbr 15. August,

sætte istand til at fremme Sagen paa bans Vegne efter

i dertil given Fuldmagt, uden at nogen af Overovrigheden

Dieddeelt Aulhorisation behoves dertil. Men skulde

Nogen have et saadant Forfald, at dette heller ikke er

ham muligt, saa haver han at anmelde og oplyse saa-

dant Forfald, og Sagen kan da, paa Grund deraf, ud-

sættes; i hvilket Tilfælde altsaa de ellers af Udeblivelse

flydende Folger ej finde Sted. — 46) Dommeren bor

strax, efter at Dommen er affattet og tilborligt lilfcirt

Protokollen, lade den ved Slævnevidnerne forkynde for

Sagens Parler. De med saadan Forkyndelse forbundne

Udgifter bor ved Sagens Oplagelse til Dom betales, til-

lige med det for selve Optagelsen i Sportel-Reglementet

bestemte Gebyr. Dersom Nogen vil frafalde slig For-

kyndelse, saaledes at Dommen fra den Tid, den er af-

fattet og Protokollen lilfdrt, skal ansees som om den

var ham forkyndt, saa bortfalde naturligviis med For-

kyndelsen ogsaa de deraf flydende Omkostninger. 1

saadant Tilfælde bor den Tid, som i Dommen er fore-

lagt til dens Opfyldelse, og som i Almindelighed regnes

fra den Dag, da den ovenanførte Forkyndelse har fun-

det Sled, beregnes fra den Dag, da Dommen ifdlge hiin

Vedtagelse ansees som forkyndt. Paa' samme Maade

forholdes i Henseende til fatalia appellationis. lovrigt

bfcr Dommeren med muligste Hurtighed fremme Sagen
W Paakjendelse; men skjondt det forventes, at han i

Almindelighed ikke vil benytte sig af den fulde ham i

Lovens 1—5—8 givne Frist, bliver dog derved tillige

•Bestemmelsen i denne Anordnings § 9, cfr. § 14, at

iagttage. — 1?) De i Forordn, af 3. Juni 1796 §§ 10,

3^ og 39 fastsatte Boder blive at anvende i ethvert

Tilfælde, hvor en Part eller dennes Fuldmægtig findes

utilbcirligen at have forhalet Sagen, og bor bemeldte

Bcider paalægges den Skyldige ved Dom i Hovedsagen,
0Qi end Opholdet ei maatte være-udviist under denne
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1832. selv, men under et Thingsvidne eller en anden Réts-

15. August, forhandling, som slaaer i Forbindelse med samme. Lige

Mulkt skal og Dommeren være underkastet, hvis han

findes at have tilsidesat de ham til Sagens vedbbrlige

Fremme paalagte Pligter. Overdomstolene bor paaagte,

naar saadan Forseelse ved Underretten er begaaet, og

da drage Vedkommende til Ansvar; ligesom og Ildieste-

retsadvocaterne i de Sager, som de mundtligen udfore,

have at bemærke, naar uforsvarligt Ophold har fundet

Sted. — 4 8) Da det maa ansees tilstrækkeligt, for at

s sætte en underordnet Dommer i Stand til at iværksætte,

hvad han maalte linde fornodent til Forsvar for sin

Dom og Behandling, naar han ved lovlig forkyndt Stæv-

ning er bleven lilbbrligcn underrettet om, at Sagen er

indstævnet til hbiere Ret, saa skal det for Fremtiden

. ikke være nbdvendigl, at Contra- eller Conlinuations-

Appel-Slævninger forkyndes for den underordnede Dom-

mer, med mindre Vedkommende, ifblge samme, vil sbge

ham tilpligtet at betale Omkostninger eller Andet, som

ikke uden sær Paastand kan paalægges ham. Ibvrigt

fblgcr det af sig selv, at Danske Lovs \— 4—21, der

er eenslydende med Norske Lovs I— 4—20, er anven-

delig paa slige Stævningers Forkyndelse for Modparlen.

— Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. Givet paa Vort Slot Frederiksberg den 15. Au-

gust 1832.

Tilskipun, viovikjandi réttargangsmåtanum vi6 undir-

réttina a Islandi, i borum malum en })eim, sem vibvikja

illvirkja- og opinberum p61ili-sbkum.

Ver Fribrik hino Sjblti &c. gjbrum vitanlegt, ao {)ar

J)au fyrir Vort n'ki utgefnu almennilegu log um réllarins

tilhlycilegu og flj6lu framkvæmd i borgaralegum réllar-

gångsmålum ekki, i einu og sérbverju, eru bldiingis

passandi fyrir undirréttina å Voru landi Islandi, hvar

J)fng i hverri vi'ku, ebur jafnvel hverjum månubi, hvorki
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haldast, né geta, ån all t of stérra J)yngsla fyrir landib, 1832. >

tilskipub orbib, og hvar ci heldur reglulegir lalsmenn August,

skikkabir eru, svo hbfum Ver ålyktab, ab fyrirskrifa sér-

tegan, å laganna almennu grundvallar-reglum bygban,

en. eplir Islands landslags åsigkomulagi lagaban réllar-

gångsmåta, er brukast skuli vib nefnda rélti, svovel i

eiginlega borgaralcgum malum, vibvikjandi skuldum,

eignurn og J>viliku, sem og i Jjeim malum er vibvfkja

|

åreilingum meb orbum ebur verki, en ]}6 stofnast eiga

j
ån yfirvaldsins skipunar, einnig f pélili'sokum afviblfkri

;
art, og yfirhdfub i dllum }>eim réllargångsmålum. sem *

\ ekki hdfbast vegna rellvisinnar ebur hins opinbera p6-

liliis. — Vor bob f })essu lillili hljéba J>annig:

1) J>egar nokkur
Jjy

kist ha fa orbsok til ab hofba

mål ni6t dbrum manni. a hann ab framkoma meb slulla,

oiunnlega eba skriflega skyrslu, um sakarinnar åsig-

komulag, fyrir })ann d6mara, til hvers umdæmis hans

j
m6lpartur heyrir, ebur hverjum [)ab annars, eplir logum

°S tilskipunum, vib kemur ab mebhbndla og uppådæma
1 sdkina. — 2) £essi skyrsla å, ef hann vill ab målio fyrir-

takist a J>vi årlega mannlals- Jn'ngi, almennilega ab ske,

abur en syslumaburinn hefir akvarbab })fngdagana fyrir

serhverja J)ings6kn i syslunni, og iitsent {ringbobib i

l>v( tilliii. Ef hinn akærbi kemur seinna, å syslumabur-

j

Jnn, eplir kn'ngumstæbunum, ab åkvarba, hvort sdkin

samt eigi ab fyrirlakast å J)vf nefnda l)ingi, hverju ])6

I
e » må neita, ef J)ab skeb getur ån J)ess ab aflaga J)å

I i rcglu, sem fastsett er fyrir Jringhaldib å dbrum sidbum..

I
klagarinn vill ab målib fyrirtakist å dbrum li'ma en

;

J)eirri reglulegu JoingU'b, å d6marinn ab åkvarba vissan

I

tektadag, og hegba J)vf l^annig, ab klagarinn geti fram-

fylgt sinu måli svo fljott sem kringumslæburnar leyfa,

\
]><> sjålfsagt meb J>eirn hætli, ab henlugleiki geflst til ab

slefna hinum åkærba m6lparli meb ldglegum fresti: Sdmu-
lei£>is eptirlælst })ab domaranum, ef honum vir^ist hib

sibvanalega Jn'nghus mibur hentugl vera, ab åkvarba
annan haganlegan stab til målsins mebhdndlunar, £6
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1832. ei
^

utan £eirrar {)ings6knar, f hverri hib rétta varnar-

. August. j)ing er. — 3) Åbur en målsins fyrirlekt })annig er

åkvebin, å klagarinn
J)6, ef t>ab ei er af l>eirri art,

sem er undanskilin fra mebhondlan sættanefndanna, ab

sanna, ab l>vi sé J)arfrå til réttargångs visab. Annars

skal t>a& og, f J>eim sokum, hvari såtlatilraun, eptir gild-

andi logum, å ab fyritakast af déuiaranum, vera klagar-

anum leyft, tør um ab halda ser til sættanefndarinnar,

sem
J)å skal vera skyldug til ab mebhbndla sokina å

allan halt eptir })eim sibvanalegu fyrir sållanefndir gild-

,

andi reglum, eins og hinn åkærbi sbmuleibis skal vera

skyldugur til ab mæta, ab vibldgbum ^cim afleibtogum,

sem utivist fra sættanefndinni annars meb ser færir. —
4) par byjarjnngib i" Reykjavik å ab haldast å vissum

degi ( hverri viku, ab svo miklu leyli nokkub ^'rigsmål

tør fyrifellur, svo tørf så, er å slikum degi vill hbfba

nokkra sbk fyrir tébum rélti, einiingis ab gæta tøss, ab

hann i Uma lilkynni tøb démaranum, cf hann ei hefir

vilund um, ab eitlhvert annab séiiegt målefni tør samt

som åbur eigi ab fyritakast. — 5) Ef klagarinn 6skar

I fc
ess, å démarinn ab utgefa fyrikall, innibaklandi part-

anna nbfn og målsins eiginlega efni, åsamt limn og stab,

å hverjum sbkin å ab fyritakast, og tøim fresti, meb
hverjum fyrikallib å ab birlasL hver frestur å ab åkvarb-

ast eptir tøim hfngabtil gildandi reglum. J>6lt tønnig

sjalfur démarinn samseti fyrikallib, å 1)6 engin stærri

borgun ab gjaldast honum tør fyrir en su, sem auka-

tekju-reglugjbrbin af 10. Septembr. i 1. og 9. §§ hefir

veitt honum, fyrir undirskript og innsiglun J)eirrar slefnu,

sem .samin er af saks6knaranum sjålfum. i litskyringu

målsins efnis eiga ab brukast hin styztu og almenni-

leguslu orbaliltæki, hvarmeb tøi lyst verbur. f>annig å,

ef J)ab vibvikur skuldakrbfu, hennar upphæb ab åkvebast,

og sé hun grundvbllub å ulgefnu skuldabréfi, å })ab lika

ab nefnast, en annars umgetist skuldarinnar orsbk meb
slikum almennilegum orbslillækjum, sem:

ti
eplir reikn-

ingi", ufyrir mebteknar viirur",
4(
fyrir unnib erfibi", ebur

v
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t>vflikum. Fyrikallib afhendist klagaranum, mcb åvisun 1832.

um ab låla J>a& loglega birta fyrir J>eim åkærba. Annars 15. August.

må klagarinn sjålfur litgefa fyrikallssebilinn, efhannvill

t>ab heldur, eins og J>ab sdmuleibis, ef métparturinn mætir

å lilteknum Uma og er viljugur til ab svara til sakar-

innar, må standa å sama, hvort hib annars naubsynlega

fyrikall sé skeb, ebur ekki. — 6) Ef syslumanninum ei

virbist sokinni ao vera tilhtybilega vfsao til réttargångs

fra såttanefndinni, cbur hann, af annari orsbk, ei ålllur
• _

S,S ha fa myndugleika til ao åkvarba målsins fyritekt,

eptir klagarans beibni, [)å å hann ab mebdeiia klagar-

anum, ef J)essi J)ess éskar, reglulega og skriflega til-

kynnfng J)arum, fra hverri {)6 annars, sem fråvisunar- ,

domi, må appellera til landsyfirréttarins. Fyrir sllka,

skriflega utgefna, fråvfsun, gjaldist betalfngur eptir auka-

tekjureglugjdrbarinnar af 10. Septembr. 1830 § 3. —
Ef så, sem hefir lålib kalla annan mann fyrir réttinn,

e i mætir ebur lælur mæta å J>eirri i fyrikallinu åkvebnu

t'fy hlylur sokinni ab fråvfsast, og hann verbur })å skyld-

ugur til ab gefa {)eim åkærba ebur åkærbu, sem mæta,

°8 [)arum gjbra uppåstand, sanngjarnlegan kost og

tæring, eptir démarans åkvorbun. Sbmuleibis å hann,

ef sérlegt J)ing vegna tébrar sakar var åkvebib, ab ajalda

domaranum [)ær lilskipubu aukatekjur, eins og målib af

honum algjbrlega hefbi fyrilckib verib. Ef annars klag-

arinn, eptir ab målsins fyritekt var åkvcbin, aptur skilar

I>v{ af démaranum utgefna fyrikalli, ån [>ess ab t>ab.hafi

auglyst verib, ebur hann sannar fyrir démaranum ab

målib sé litkljåb meb såtlargjbrb vib J>ann åkærba ebur

tå åkærbu, ellegar ab j)essum, å J)ann fyrir stefnubirt- -

fngar tilskipaba halt, sé til kynna gefib ab hann sleppi

målss6kninni, ån J)ess nokkur l)annig hafi Jourft ab mæta
forgefins, svo burtfellur allt åbur umgetib litsvar. — 8) Ef

klagarinn mætir, en [Daråmét så åkærbi ekki. svo å,

n»r J)essi åh'zt bevisanlega ab hafa lilhlybilega fyri-

kallabur verib, sbkin ab uppådæmast eptir |)eirri sk^rslu,

sem klagarinn .gjort hefir um hennar krlngumstæbur, og



160 Anordning ang. Rettergangsmaaden

1832. J)eim skilrfkjum, sem af hans halfu fram-Bgb verba; og

August, sa innslefndi hlylur J)å ab kenna sjålfum ser J>arum, ab

hann ekki hafi fengib ab framfæra })ær varnir, scm

hann kynni J)ykjast m6t saksékninni ab hafa. Samt er

J)ab sjålfsagt, ab så åkærbi ei må dæmast fyrir annab

en J)ab, sem er kldgunarinnar og |)ess eplir henni i'it-

gefna fyrikalls efni, og ab d6marinn, J)6lt så åkærbi

ei hafi lil sakséknarinnar svarab, å ab ényla hana,

ab svo miklu leyli hun, engu ab sfbur, synir sig 6grund-

vallaba ab vera. — 9) Ef samt hirih åkærbi, eplif ab

målib, vegna hans litivistar, er upptckib til d6ms, sem

1 J)cssu tilfelli ei må afsegjast å næslu 14 dcJgum

J)areptir, åbur en J)essi freslur er ulhlaupinn, kann ab

vilja d6marans meb beibni um, ab J>ab å n^ megi fyri-

takast, svo å J>etla ab eptirlålast, og jifrigdagur lil {)ess-

arar nyju fyrileklar ab åkvebast, svo og molparlurinn

J)arlil ab innkallast, hvarvib åkvarbanirnar i ]>essarar

fyriskipanar § 5, ab svo miklu leyli J>ær ^artli heim-

færast mega, hljola lil abgæzltt ab koma, \)6 svo ab hinn

åkærbi, lil ab ulvcrka Jjåhnig målsins nyju fyritekl, gjaldi,

fyrir ulan J>ab scm sjålft fyrikallib koslar, eins mikib og

J)ab sem klagarinn, eplir aukalekju-reglugjdrbinni, hefir

hlolio ab borga vib hdfbun målsins mebfcrbar fyrir rétt-

inum. fegar sokin })annig ab nyju verbur fyrilekin,

må. hinn åkærbi framfæra allt, sem hann kann ab vilja

alhuga ebur upplysa ser i hag, meb scimu verkun, sem
ef J)ab hefoi verib framfærl eplir £vi fyrikalli, sem honum
i fyjstu hafbi birt verib. — 10) J>egar partarnir mæla,

å dåmarinn })annig ab styra t>éirra innbyrbis vibskiptum,

ab målib tilhtyoilega upplysist, og sérhver J)eirra styrkist

til ab nå sfnum rétti. Sérilagi å hann ab leibbeina måls-

pdrtuhum, svovel lil ab gefa vissar, skilmerkilegar og

sannorbar skyrslur urn j)ær kn'ngumslæbur, undir hverjum

sakséknarinnar gildi er komib, sem og til abulvega^ær

, bevfsingar, sem i neilunar tilfelli eru naubsynlegar. p6
er ]pab sjålfsagt, ab J)egar einhver målspartanna ei finnur
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sig vib Jmrfa d6marans vegleibslu, og vill, ån hennar, 1832.

sjalfur skriflega ebur til Jnngbokarinnar framfæra }>ab, 15. August,

er bann ah'tur til sfns hagnabar naubsynlegt vera, svo

a d6marinn ekki ab neyba hann til ab Joiggja sina lib-

veizlu. |)ingb6kin å, åbur en henni er lokib, ab undir-

skrifast af d6maranum og Jnngvottunum, svo og af port-

unum, og {)eim, sem annars hafa vib målsfærsluna mætt,

eptir ab j)ab innfærba hetir verib skyrt upplesib, eins og

Mka J>eir, ' sem eins og åkvebib er, eiga ab undirskrifa,

Wj6ta ab hafa abgång til ab lesa sjålfir J>a& sem innfært

ei\ og til ab vibbæta sinum athugasemdum, fyrr en

undirskriptirnar mebdeilast. Ab svo miklu Ieyti einhyer

ei getur skrifab, å einn af Jringvottunum hans vegna ab

skrifa hans nafn, en hann sjålfur halda am pennann.

Vili einhver ei undirskrifa, å })ess getib ab verba, og

Hka J>eirra orsaka er hann J>ykisl hafa })artil, ef hann

gefur })ær til kynna. — 11) par målanna mebferb

yfir hbfub å ab vera svo einftfld og stutt, sem mbgulegt

er, svo må ekkert énaubsynlegt uppihald Hbast. |>egar

klagarinn ekki, strax vib hins eiginlega réttargångs

byrjun, fram leggur neitt skriflegt innlegg, og heldur ekki

cinnur skjol en J)au, sem åbur voru fram komin vib

såttatilraunina, skal så åkærbi, ef engin séiieg åstæba kynni

krefja nokkurrar undantekningar fra J)essari almennilegu

reglu, vera skyldugur til strax ab auglysa sitt ålit um
krbfunnar réttvisi, en d 6marina å ab leitast vib ab

koma ]}vi til leibar, ab målinu annabhvort verbi lokib

l>ann sama Jringdag, ebur og ])6. ab j)au naubsynlegu

skiln'ki verbi framfærb vib joess næstu fyritekt. —
12) Démarinn å einn veg ab gæta J)ess, ab engum

målspartanna, meb ofbråbri uppteknfngu sakarinnar til

d6ms, meinist hentugleikar til ab utvega
t>
ær upplys"

fagar, sem honum kynnu i })arfir ab koma, en å annah

veg })ess, ab målslokunum ei heldur slåist étilhlybilega
,

å frest. Hann å {)ess vegna, ef einn partanna éskar

nokkurrar uppsetningar til ab gefa skriflegt tilsvar ebur

X. B. '
< IVVU ^ .

i
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1832. utvega nokkur skilriki, nåkvæmlega ab pr6fa, hvort hiin

August, veruiega megi J)éna sbkinni til upplysingar, og ef J)etta

ljdslega sést ei ab vera tilfellib, å engin uppsetning ab

eptirlåtast. — 13) pm vitni, til hverra einhver partanna

skyrskotar, siuu måli til upplysingar, eiga. ef hann ei

getur fengib J)au til ab mæta an fyrikalls, å lbglegan

hatt og undir fallsmåls straff ab innkallast, og, ab svo

miklu Ieyti målspbrtunum ekki innan réttarins verbur

fcab tilkynnt, nær vitnaleibslan ske muni, eiga {>eir meb
sibvanalegum stefnufresti ab kallast til ab hlyba å hana,

til })arvib ab gæta J)ess er J^arfir krefja. D6marinn å

meb mestu umhyggju ab bera umsorgun fyrir jpvf, ab

vitnin gefi nåkvæmar og skilmerkilegar skyrslur um
allt, sem })énab getur sbkinni til upplysingar, svo og

fyrir }wf, ab enginn misskilningur verbi, en allt inn-

,
færist i j)(ngb6kina meb skilmerkilegum og skyrum orbum.

£ær spurnfngar, eptir hverjum nokkur partanna kynni

æskja ab vitnin verbi yfirheyrb, å démarinn ab fram-

setja, ab svo miklu Ieyti })ær annars eru lbgum og måla-

vbxtum samkvæmar. Vib framfærslu sérhverrar spurn-
1 fngar å hann, nær })ess J>brf gjbrist, ab utskyra hana

enn fremur fyrir vitninu; einnig å hann i sérhverju til—

felli, hvar nokkur grunsemd vekst J)arum, ab vitnib mis-

skili einhverja spurnfng, ebur [>ess svar ei lj6slega ti
l—

kynni J>ess meinfng, meb nåkvæmri eptirgrennslun og

tilsk^ringu ab leitast vib ab bæta slika bresti. Sjalf eibs-

afleggingin å ekki ab ske fyrr en vitnisins skyrsla er

fullkomlega mebtekin, innfærb i })ingb6kina, upplesin

fyrir vitninu, og vitnib loks hefir tyst ]pvf yfir, hvort

})ab, i einu og sérhverju, })ori ab slanda vib sina skyrslu,

undir eib, ebur hvort })ab finnur nokkub J)ar i, er leib-

réttingar ebur nåkvæmari åkvbrbunar vibjwrfi. Annars

å vitninu, åbur en J)ab framflytur sinn vitnisburb, ab

leggjast ^b å hjarta, ab hann eigi ab afleggjast meb
svo nåkvæmri abgæzlu sannleikans, eptir beztu sam-
vizku, ab vitnib treystist til, nær fcess skyrslu er lokib,

ab stabfesta hana meb eibi, eins og d6marinn Uka, i
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hvert sinn sem honum gefst nokkur grunur um ab vi Lnib 1832.

^ ei festi J>etta i minni, aptur å ab ftreka téba åminnmg. 15 - August.

Afeur en eiburinn endilega er aflagbur, å démarinn,

fyrir utan })å logskipubu vibvbrun til vitnanna, ab åmålga

£aer hugvekjur og
H

åminningar, sem i J>vl einstaka til—

felli mættu virbast })énanlegar til ab nå vissu um sann-

sb'gli vitnisins. Annars er J>ab sjålfsagt, ab eibsaflegg-

mgin ei })arf ab ske, }>egar partarnir koma ser saman

um ab fråfalla henni. Allt hib åburskrifaba å og ab ab-

gætast af J)eim démara, fyrir hverjum nokkur vitnaleibsla

skebur, er notast å i einni af obrum rétti mebhbndlabri

sok, i hverri })å nåtturlega su til slfkrar vitnaleibslu

naubsynlega uppsetning å ab eptirlåtast. — 14) Eins og

§§ 7 og 8 syna, hvernig breyta skuli, {)egar annabhvort

klagarinn ebur så åkærbi ekki mætir sakarinnar fyrsta

tektadag, svo skal einnig, {Degar nokkur af pbrtunum

lætur sig vanla einn af t>eim fylgjandi tektadogum,

målib, ef så mætandi partur ])éss æskir, til d6ms upp-

takast og uppådæmast, i }>vi åstandi, hvan' J)ab })å er,

og så fråhorfni hlytur })å ab kenna sjålfum ser um f>a&

tj6n, er fljéta kynni })araf, ab hann ekki hefir gefib full-

komnara tilsvar i sbkinni. p6 må ennfremur, i sliku

tilfelli, åkvbrbunin i § 9 heimfærast hertil. Ef båbir

partar låla sig vanta i einni J)egar fyrir réttinum meb-

hbndlabri sok, å hun ab burtfalla, og må ei aptur fyri-

takast fyrr en eptir n£ju loglegu fyrikalli. — 15) Annars

må einn partur, Jægar hann hindrast frå ab mæta per-

sénulega, senda einn annan g6ban mann i sinn stab,

hvem hann å ab setja l stand til ab fremja sbkina, sin

vegna, eptir Joartil gefinni fullmakt, ån {)ess ab neitt af
*

håyfirvaldinu mebdeilt skikkunarbréf utheimtist f>artil.

En ef nokkur kynni hafa slikt forfall, ab ei heldur^etta

sé honum mbgulegt, J)å å hann ab tilkynna og uppl^sa

téb forfall, og sbkin å t>å, t>ess vegna, ab uppsetjast, i

hverju tilfelli utivistar annars naubsynlegu aCeibi'ngar

fcannig burtfalla. — 16)D6marinn å, strax eptir ab dom-

urinn er saminn og innfærbur f J)fngb6kina, ab låta hann,

11*

i
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1832. af stefnu-vottum, birta fyrir målspbrtunum. f>afe xitgjald,

. August, er flytur af slikri birtingu, å vib målsins upptekningu

til doms ab borgast, åsamt J>eim fyrir sh'ka upptekm'ng

i aukatekju-reglugjbrbinni åkvebna betalfngi. Ef nokkur

vill fråfalla slikri birtfngu frannig, ab d6murinn fra t>eirri

tib, })å hann er saminn og innfærbur f t>fagb6kina, skuli

ålitast eins og hann væri honum birtur, svo burtfellur

einnig nåttdrlega, meb birtmgunni, allur £araf fljétandi

kostnabur. I sliku tilfelli å su tib, sem i d6mnum er

akvebin til hans uppfylKngar, og sem almennilega

reiknast fra Joeim degi,
J)å fyrrtéb birting var gjbrb, ab

reiknast fra })eim degi,
J)å

démurinn, eptir tébu sam-

J>ykki, ålizt birtur ab vera. A sama hått breytist einnig

i tilliti til j)ess, sem åhrærir fatalia appellationis. Annars

å démarinn, meb mbgulegasta flyti, ab fremja sokina til

uppådæmingar; en J>6tt J>ab væntist, ab hann sem opt-

ast ekki vili nota ser af bllum })eim honum i laganna

\—5__g gefna fresti, å samt })arvib undireins åkvbrb-

unin i J)essarar tilskipanar § 9 (samanborinn vib § 14)

ab abgætast." — 17) pær i tilskipunarinnar af 3. Juni

1796 §§ 10, 35 og 39 tilteknu bætur eiga ab heimfærast

i sérhverju tilfelli, hvar einn partur ebur hans umbobs-

mabur £nnst ab hafa orsakab étilhlybilegan drått målsins,

og eiga nefndar bætur ab uppåleggjast J>eim seka meb
démi i abalsokinni, Jp6tt dråtturinn ekki eiginlega skeb

hafi vib sjålfa hana, heldur vib }>fngsvitni ebur annab

réttargångsverk sem henni er vibvikjandi. Somu sekt

skal démarinn einnig vera undirorpinn, ef hann finnst

ab hafa hjå ser leidt ])ær honum til målsins tilhlybilega

frama uppålbgbu skyldur. Yfird6mst61arnir eiga ab gæta

l)ess, nær slikar yfirsjénir hafa skeb vib undirréttina,

og })å draga hlutabeigendur til sekta; eins og lfka tals-

menn fyrir hæsta rétti, i J)eim målum, er l>eir munnlega

flvt
j
a

>
eiSa a& geta l>ess, nær slikt 6afsakanlegt uppihald

skeb hefir. — 18) |>ar t>ab må åHtast nægilegt, til ab

setja hvern undirgefinn d6mara i stand til ab framkvæma

l i /
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allt J>ab, sem hann kynni ab finna naubsynlegt til for- 1832.

svars fyrir sfnum domi og målsmebferb, ab hann meb TT*"T^"~!
i

15. August«
Itiglega birtri stefnu hefir fengib tilhlybilega tilkynm'ng

um ab sokinni sé innstefnt til æbri réttar, svo skal })ab

eptirleibis ekki vera naubsynlegt, ab kontra- ebur fram-

halds-appells stefnur birtist }>eim undirgefna domara,

nema hlutabeigendur, eptir })eim, ætlist til ab hann skyld-

abur verbi til ab borga målskostnab ebur annab, sem ekki

ån sérlegs uppåstands getur honum uppålagt orbib.

Annars er }>ab sjålfsagt, ab Donsku-laga 1—4—24,

sem er samhlj6ba Norsku-laga 1—4—20, er beimfær-

anlegur til slikra stefnubirtmga fyrir m6tpartinum. —
Hvareptir allir hlutabeigendur ser allraundirgefnast hegbå

eiga. Gefib å Voru konunglega sloti Fribriksbergi J)ann

August 1832.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over i. septbr.

Islands Vester-Amt, ang. Forsog med Hvalfangst

i Island. Khavn den 1. Septembr. 1832. —
Rentek. IsL Copieb. 9, Nr. 766.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 31. Januar

A. underrettet Kammeret om, at de intenderede For-

sog paa Hvalfangst ved Isefjords Dyb, til hvilken Ind-

retning Hans. Maj*.,x efter Andragende af Kjobmand F.

Svendsen paa Onundefjord, har ved allerh. Resolution

af 28. Marts 1829 skjænket 1600 Rbd. Sedler, ikke ere

foretagne siden Aaret 1830, i hvilket Aar de aldeles N

mislykkedes, og at De anseer det for afgjort, at der

%eledes ikke i indeværende Aar vil blive foretaget

^°get i saa Henseende. Tillige indsender Hr. Amtm.
en Skrivelse fra bemeldte Kjobmand Svendsen, hvor-

efter han bnsker sig befriet for fremtidig Deeltagelse i

denne Indretnings Bestyrelse, samt derhos anholder om,

a l hans Tilgodehavende efter sidste Regnskab maatte

bevirkes ham udbetalt af den kgl. Kasse. I Anledning
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1832. heraf har Hr. Amtm. yttret, al De holder Dem forvisset

. Septbr. om, at Private der paa Stedet aldeles ikke kan være

at formaae til at entreprenere paa en saa kostbar, men

derhos i Udfaldet saa uvis Indretning, ligesom De heller

ikke fordrister Dem til at anbefale, at den kgl. Kasse

skulde bidrage mere dertil end allerede skeet er. —
Med Hensyn hertil anseer De derfor det tilraadeligst,

at de til Indretningen, tildeels ved ovennævnte Hans

Maj* Gave, anskaffede Hvalfanger-Slupper, med Alt der-

til horende, bortsælges ved offentlig Auction, og an-

drager De derhos paa, at Kjobmand Svendsen af Auclions-

Belobet maa udbetales hans Tilgodehavende efter sidste

Hegnskab, som udgjor 595 Rbd. 76 Sk. Repr., samt at

det muligen derefter Tiloversblivende maa skjenkes til

Vester-Amtets oeconomiske Fond.

At denne Sag, til hvis Fremme et Bidrag af det

Offentlige saa ivrigen blev ansogt af Kjobmand Svend-

sen, hvilken Mand Hr. Amtm. saavel ved denne som
flere Leiligheder fortrinligen har anbefalet, nu skal al-

deles frafaldes, efter at der blot er gjort et eneste mis-

lykket Forsog, kan ingenlunde være Kammerét behage-

ligt at erfare. Vi skulle derfor, forinden en saadan Re-

stemmelse tages, tjenstligen anmode Dem om at foran-

ledige nbie undersbgt, hvorvidt Hindringerne for Sagens
Fremme kunne antages at blive hævede, og om et

yderligere Tilskud fra del Offentlige, naar et saadant

kunde bevirkes, vilde sætte Vedkommende istand til

at opnaae et heldigt Resultat. Skulde Hr. Amtm. der-

efter vedblive den Formening, at Foretagendet bor op-

,

hore, haves fra Kammerets Side ikke Noget imod, at

Realisation finder Sted, og De ville i saa Fald snarest

muligen foranstalte Slupperne og Inventariet bortsolgt

ved offentlig Auction. Saasnart Kammeret derefter under-

rettes om, hvortil Auctionsbelbbet er udbragt, vil nær-

mere Restemmelse for sammes Anvendelse kunne ventes.

— Rentekammeret den 1. Septembr. 1832.
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Rentekammer Skrivelse til Amtmanden over 1832.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Erhvervelse af^J^^
Jorden Lambeyri ved Eskefjord til Kjobstadgrund.

Khavn den 1. Septbr. 1832. — Rentek. lsi. Copieb.

9
, Nr. 769.

Betræffende det intenderede Kjob af Jorden Lamb-
ore til Kjobstedsgrund, har Hr. Amtm. i behagelig Skri-

velse af 29. Decbr. f. A. andraget for Kammeret, at det

formentligen ikke er fornødent, til detle Brug at kjobe

hele Jorden Lambore, men ikkuns den Steengrund ved

Stranden, hvorpaa de nuværende Etablissementer s'aae,

°8 som har en saadan Udstrækning, at derpaa vil kunne

anlægges og opfores 8 å 10 saadanne Etablissementer,

s°ni de tvende, hvoraf Kjobstaden nu bestaaer. — De

formener derhos, at Eieren af Jorden Lamhare maa,

efter Analogien af de for Danmark og Norge ergangne

Anordninger, kunne tilpligtes efter Taxation at afstaae

denne steenrige Grund, som ikke er ham til nogen

Nytte, uden for saa vidt han for Tiden trækker Grund-
leie af det derpaa staaende Handels-Etablissement, og

nidstiller derfor, at bemeldte Grund maatte paa lov-

lig Maade blive opmaalt og udlagt til Kjobstedgrund,

samt derefter taxeret, og Taxationssummen udbetalt til

Eieren, Handelshuset Orum & Wulff. Tillige bemærker
Nr. Amtm., med Hensyn til den for Beboernes Crea-

torer nodvendige Græsning og Foder, at Handelshuset

fremdeles vil kunne overlade dets Faktorer Brugen af

en Deel af Gaarden Lambores egentlige Jorder, ligesom

det Isfjordské Etablissement bestandig vil kunne er-

holde den fornødne Græsning og Ho paa den tilgrænd-

sende Gaard Eskefjord, og at det iovrigt ikke ér sand-

synligt," at flere end disse Etablissementer nogensinde
viUe vorde anlagte i bemeldte Kjobstad.

Da Kammeret, efter Omstændighederne, ikke kan

Andet end bifalde ovennævnte Deres Forslag, maae vi

tjenstligen anmode Dem om at foranstalte en til be-
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832. meldte Kjbbsted passende Grund opmaalt og paa lovlig

Septbr!"
Maade taxeret, samt derefter med Deres behagelige

Betænkning at tilstille os en Udskrift af Forretningen

til Sagens nærmere Foretagelse, saavel som et Afrids

af Jorden Lambore, eller i det mindste den udmaalte

Kjobstedgrund med derpaa værende Etablissementer. —
Rentekammeret den 1. Septembr. 4832.

septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Underviisning for Skolens Disciple i

Vaccinering. Khavn den 1. Septembr. 1832.—
Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 777.

Hr. Stiftamtm. har i behageligSkrivelseaf1.Okt.br.

f. A. andraget for Kammeret, at De. efter Landphysikus

Thorsteinsons Begjæring om, at blive anviist 5 Rbd. r. S.

for hafte Udgifter ved de af ham i Aarene 1830 og 1831

foretagne Reiser til Bessastads Skole, for der at under-
vise Dimittenderne i Vaccinationen, har, i Hensyn til at

alle Omkostninger til Undervisningen ordentligviis ud-

redes af Skolens Fond, beordret Landfogden til at ud-

betale denne Sum af Skolens i Islands Jordebogskasse

indestaaende Midler, hvilken Foranstaltning De derhos
har indstillet til Kammerets Approbation.

Efter at have desangaaende corresponderet med
Directionen for Universitetet og de lærde Skoler, skulle

vi tjenstligen melde Hr. Stiftamtm. til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjbrelse for Cancellieraad og Land-
foged Ulstrup, at ovennævnte Udgift, for 1830 og 31

kan for denne Gang udredes af fornævnte Midler.

Hvad derimod angaaer lignende Udgifter for de folgende

Aar, formener saavel bemeldte Direction som det Danske
Cancellie, med hvilket Gollegium Directionen om denne
Sag har brevvexlet, at Bestemmelserne i Reskriptet af

10. Marts 1830 ogsaa bor anvendes paa de med Land-
physici Reise til Bessastad Skole forbundne Omkost-
ninger, efterdi den Underviisning, som skal gives Dimit-

tenderne i at vaccinere, ikke egentlig vedkommer Skolen,
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roen har Vaccinationens Fremme paa Island i Alminde- 1832.

lighed til Formaal. — Hvilket vi ikke skulde undlade T^T^
Y . L beptbr.
"geledes at communicere Hr. Stiftamtm. til behagelig

Efterretning, rned tjenstlig Anmodning om, i Overens-
stemmelse hermed, at foie den fornbdne Foranstaltning

i Fremtiden. — Rentekammeret den 1. Septembr. 1832.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og i. septbr.

Biskoppen over Island, ang. Bjarnanes Kirkes Ret

til Jorden Thorisdal. Khavn den 1. Septembr.

1832. Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 768.

Hr. Stiftamtmand Krieger og Deres Hbiærværdighed

Hr. Biskop Johnsen har i behagelig Skrivelse af 15. Fe-

bruar d. A. meddeelt Kammeret Deres Formening, om
Halve -Jorden Thorisdal maa henføres til de Skalholts

^spestol forhen tilhorende saakaldte Bjarnenæs Om-
budsjorder, eller til Bjarnenæs Kirkes Eiendom, hvormed

Præsterne i Kaldet have været beneficerede.

Efter at have desangaaende corresponderet med
det Danske Cancellie, skulle vi ikke undlade herved

l
J
e nstligen at melde, at man tiltræder den af Hr. Stift-

amtmanden og Hr. Biskoppen yttrede Formening om,
at bemeldte Jord maa henfores til Bjarnenæs Kirkejord,

°g som saadan, ligesom hidtil, forblive Sognepræsten
M bemeldte Kirke beneficeret. — Rentekammeret den .

*• Septembr. 4832.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- i. Septbr.

Amtet, ang. Forslag om at Sysselmænd i Island

skulle bære Politiemester -Uniform. Khavn den

h Septbr. 1832. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1832,

Nr. 2933.

Hr. Amtmand har, ved hertil at indberette, at De,

efW den af Sysselmand i Snæfjeldsnæs Syssel Chr.

Magnusen derom gjorte Begjæring, har tilladt ham at

anlægge og bære den for Politiemesteme her i Landet
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1832. reglementerede Uniform, i behagelig Skrivelse af 25.
'mT^ Decbr. f. A. henstillet til dette Colleaium, hvorledes der,

1. Septbi. D

saafremt lignende Andragender maalte indkomme til

Amtet, bliver at forholde.

I denne Anledning skulde Cancelliet tj^nstl. tilmelde

Dem til behagelig Efterretning, at de Begjæringer, der

, af de andre Sysselmænd paa Island muligen maatte

indgives om en lignende Tilladeise, ville være at ind-

sende, ledsagede med Hr. Amtm. 1 Betænkning, til dette

Collegii Afgjorelse. — Det kongl. Danske Gancellie den

1. Septembr. 1832.

5. septbr. Forordning om Skudsmaalsbogers Indforelse

for Tjenestetyender. Frederiksberg den 5. Septbr.

1832. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 3.

Decbr. 1832 og i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1833,

samt paa Vestmannc3erne og i Bardastrands Syssel 1833,

men ikke udvidet til Island eller udgivet paa Islandsk efter

den i Forordn. 21. Decembr. 1831 bestemte Regel. — Canc.

2. Dep. Reg. XXXIII, 264b—268 (1832, Nr. 603). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1832, S. 633-651, 657-663

Cmed Motiver). Qvart-Forr. for 1832, S. 95-100 5 Schou XX,
S. 433—438.

8 Septbr. Bekjendtgj oreise fra den kgl. Direction for

. Universitetet og de lærde Skoler, ang. nærmere

Bestemmelser med Hensyn til Examen artium ved

Universitetet. Khavn den 8. Septembr. 1832.—
, Den kgl. Resolution, hvorpaa denne Bekjendtgjbrelse er bygget,

i Univ. Direct. Forest. Prot. for 1832, Nr. 1416. Original-Aftryk

hos Schultz. Coll. Tid. for 1832, S. 617—627 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1832, S. 100-102$ Schou XX, 438—440.

Bekjendtgjorelse, angaaende nærmere Bestemmelser

i Henseende til Examen artium ved Kjøbenhavns Uni-

versitet. • ,

'

Ved allerh. Hesolution af 31. f. M. har det behaget

Hans Maj*. Kongen allern. at approbere folgende nær-
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mere Bestemmelser i Henseende til Examen artium ved 1832.

Kjøbenhavns Universitet: 8. Septbr.

1) De skriftlige Udarbeidelser til Examen artium

ved'Kjbbenhavns Universitet skulle herefter indskrænkes

til folgende: a) En latinsk Stilprbve, til hvilken det til-

lades Examinanden at medbringe og afbenytte en for

samtlige Examinander forud bestemt dansk-latinsk Ord-

bog; — b) en dansk Oversættelse af et Stykke i et

eller andet latinsk Værk, som ikke forud har været

Gjenstand for Skoleundervisningen, og hvori ikke fore- -

tomme usædvanlige Udtryk og Talemaader, indviklede

Conslructioner, fjerne Hentydninger, eller Andet, 'som

Bjor det vanskeligt at fatte Meningen. Til denne Over-

sættelse maa ingen Ordbog benyttes; — c) Besvarelse

af en Opgave i den christelige Religionslære; — d) Be-

svarelse af en Opgave i enten den ældre eller den

nyere Verdenshistorie. Og blive begge sidstnævnte

Udarbeidelser (c og d) derefter at bedbmme med Hen-

syn til Sproget og Stilen paa den ved allerh. Resolution

af 7. August 1818 foreskrevne Maade, hvornæst de af-

B'ves til Examiuatorerne i Religion -og Historie, for at

disse kunne tage passende Hensyn paa samme ved

bestemmelsen af den Charakteer. som efter den mundt- i

lige Prove i Religionslære og Historie bliver at tildele

Examinanden. — 2) Dersom en Examinand gjbr sig

skyldig i ulovligt Forhold, ved, under den skriftlige
1

Prbve, enten at benytte sig af en Andens Hjælp, eller

Ved at give Hjælp til Andre, eller ved at benytte andre

tilladte Hjælpemidler, eller ved at vise Ulydighed mod
Opsynsmændene, da bliver han, saaledes som ved

Forordn, af 22. Marts 1805 § 14 er foreskrevet, at afvise
,

fra Examen for den Gang. Dog bemyndiges Directionen
f°r Universitetet og de lærde Skoler til, i Tilfælde at

^dtræffende særdeles Omstændigheder m'aatte, med Hen-

syn til den begangne Forseelses Beskaffenhed og Grad, give

Anledning
til en Undtagelse fra foranfbrte Bestemmelse,

^a at tilstede den Vedkommende, efter derom indkom-
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1832. men Begjæring, at underkaste sig en ny Prbve i alle de

^Septbr.
for Examen artium nu anordnede skriftlige Udarbeidelser,

ved hvilken bliver at forholde i alle Maader efter de

ellers i saa Henseende foreskrevne Regler. Men der-

som Nogen, efter at være, formedelst misligt Forhold,

afviist fra een skriftlig Prøve, gjor sig skyldig i en

lignende Overtrædelse under en ny Prove, da bliver

Adgang til Examen artium ikke at tilstede ham forend

til den Tid i det næste Aar, da den sædvanlige Examen
artium holdes. — 3) Den extraordinaire Examen artium

for dem, som ved Sygdom beviisligen have været for-

hindrede fra at indstille sig til Examen i rette Tid,

samt for de Islændere, der ankomme her til Staden

saa sildigt, at de ikke kunne underkaste sig Examen
artium paa den sædvanlige Tid, skal holdes mellem
den 17. og 22. December.' — 4) Foranslaaende Be-

stemmelser skulle træde i Kraft ved den Examen artium,

som holdes i dette Efteraar.

Hvilket herved bekjendtgjores til samtlige Ved-
kommendes Efterretning. — Den kongel. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 8. Septbr. 1832.

f

io. septbr. Cancellie - Plakat for Danmark, ang. nærmere

Bestemmelser i de almindelige Cartel-Conventioner.

Khavn den 10. Septembr. 1832. — Denne MCan-

cellie-Plakat for Danmark, indeholdende Forklaringer og nær*
mere Bestemmelser i den under 10. Februarii 1831 1 mellem
samtlige tydske Forbundsstater afsluttede almindelige Cartel-

Convention om Udlevering af Deserteurer og undvigte Værne-
pligtige", er publiceret ved den islandske Landsoverret den

3. Decbr. 1832, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

1833
5 ligeledes anføres den som publiceret paa Vestmanncierne

(1834), samt i Hunavatns Syssel og Mula Sysselerne (1833),
men ikke i de évrige Jurisdictioner. — Canc. 2. Dep. Registr.

XXXIII, 271-272 (1832, Nr. 612). Original-Aftryk hos Schultz.

Colleg. Tid. for 1832, S. 601-603. Qvart-Forr. for 1832,

S. 104-106 j Schou XX, 440-442.

see Canc. Plak. for Danmark 12. April 1831.
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Kongelig Resolution ang. det forrige Land- 1832 -

oplysnings Selskabs Bibliothek og Bogtrykkene, ®&2£
v. Khavn den 19. Septembr. 1832 1

.
—

Efter at Undersøgelsen af det islandske Landoplysnings-Sel-

skabs og det samme tilhorende Bogtrykkenes Status ved kgl.

Resol. 28. Septbr. 1831 4 var overdraget Stiftsøvrigheden i Is^

land, var der nu fra denne indkommen en Beretning om Ud-
faldet af de Forhandlinger, der i Overeensstemmelse med denne
allerh. Resolution ere indledede med Ofr. Stephensen. — Fore-

tøbigen bemærke de, at de efter nøieste Overveielse have an-
seet det for deres Pligt, at gaae frem med al mulig Moderation,

°g heller ved ethvert Skridt, hvor der maatte opstaae Tvivl,

foretrække den mildeste Anskuelse og derefter henstille Sagen
til nærmere Afgj oreise, end ved en modsat Fremgangsmaade
staae Fare for at handle mod Kongens ved ovennævnte Re-
solution tilkjendegivne allerhøieste Villie. De have fremdeles

været enige om at foreslaae Cfr. Stephensen, med Hensyn til

OpgjØrelsen, saadanne Vilkaar, som de skjønnede at være
overeensstemmende med Billighed, men paa den anden Side

ikke at renoncere paa hvad de formente at Stiftelsen uimod-
S1gelig kunde gjøre Fordring paa. — Endvidere ere de gaaede .

ud fra det Onske, om muligt at undvære det allern. tilsagte

Tilskud af 1000 Rbdlr., idet de deels have antaget, at Bog-
trykkeriet kunde bestaae ved sig selv, og deels haabede, ved
en interimistisk Foranstaltning, at kunne vinde den fornb'dne

Tid til, forinden nogen bestemt Plan blev lagt til dets fremtidige

Bestyrelse, at erholde en Oversigt over, hvad Stiftelsen efter

OpgjØreise med Cfr. Stephensen vilde kunne forvente at kunne
komme i Besiddelse af, uden at dog Bogtrykkeriets Drift derved

niidlertidig skulde standses. Ledet af disse Grundsætninger
har Stiftsøvrigheden stræbt at udføre det den ved ovennævnte
allerh. Resolution paalagte Hverv, og i sin indgivne Beretning

omhandlet de forskjellige Gjenstande, der under Sagens Af-
gørelse komme i Betragtning, i 3 Hovedafdelinger, af hvilke:

I> angaaer det forrige Landoplysnings - Selskabs Bog-
samling.

^

Forsaavidt Selskabets Bibliothek angaaer, da, bemærker
Stiftsøvrigheden, har dette, som hidtil har været i Cfraad

Canc. Skriv. 29. Septbr. 1832.
J
) see Canc. Skriv. 1. Oktbr. 1831.
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1832, Stephensens Bevaring, ikke i de senere Aar været forøget,

19. Septbr. men Bogsamlingen er dog ikke uvigtig for Landet.

' *~ * ' Da denne egentlig skylder Cfraad Stephensen sin Til-

værelse, og han mulig nødig vilde savne denne, troede Stifts-

øvrigheden at burde tilbyde ham fremdeles at beholde den
i

indtil hans Død. Da han imidlertid ikke har modtaget dette

Tilbud, har Stiftsøvrigheden anseet det mest passende, at den

forenes med det derværende Stiftsbibliothek, hvorfra Bøgerne

lettest kunne udleveres under de Betingelser, der gjelde for

dette Bibliothek, til dem der i Landet, som riiaatte ønske det,

og hvor Bøgerne paa et temmeligt tørt Sted bedst kunne be-

v
vares for Fugtighed.

Da Selskabet allern. var tilstaaet et illumineret Exemplar

af Flora Danica, som Stiftsbibliotheket savner, men hvor der-

imod findes 3 uilluminerede Exemplarer af bemeldte Værk,

har Stiftamtmanden derhos anseet det hensigtsmæssigt, at eet

af disse afgives til Nord- og Oster-Amtets Bibliothek, hvortil

ogsaa alle Doubletter af andre Værker kunde afleveres, og eet

< til Biskoppen over Island, der før har været tilstaaet dette

Exemplar til Afbenyttelse og Opbevaring.

Med Hensyn til det Anførte har derhos Stiftsøvrigheden

andraget paa:

at det forrige Landoplysnings-Selskabs Bibliothek, som af

Cfraad Stephensen bliver at aflevere inden Fardag d. A., maa

indlemmes i Stiftsbibliotheket, og at dette da saaledes erholder

et illumineret Exemplar af Flora Danica, hvorimod det har at

aflevere det ene af dets uilluminerede Exemplarer til Biskoppen

over Island, og det andet, samt de Doubletter, som Stifts-

bibliotheket ved denne Leilighed erholder, til Nord- og Oster-

Amtets Bibliothek.

Hvad denne Deel af Sagen angaaer, da skjønner Cancelliet

ikke, .at der efter Omstændighederne kan være Noget at erindre

mod den proponerede Anvendelse af Selskabets Bibliothek, dog

at Afleveringstiden, der nu ikke længer, efter Stiftsøvrighedens

Forslag, kan bestemmes til Fardag (Juni) 1832, vil blive at

fastsætte efter sammes nærmere Overeenskomst med Cfraad

Stephensen,

Under II. Hoved-Afdeling omhandler Stiftsøvrigheden det

Landoplysnings- Selskabet tilhørende Bogtrykkenes fremtidige

Drift.

Forinden Cancelliet imidlertid foredrager D. Maj«, denne

Deel af Stiftsøvrighedens Betænkning, har man troet det for-

/
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nødent, kortelig at berøre Maaden, hvorpaa det ommeldte 1832.

Bogtrykkene hidtil er kommet under Cfraad Stephensens Be- 19. Septbr.

Efter at det islandske Landoplysnings- Selskab i sin Tid

havde tilforhandlet sig det ene af de paa Island værende tvende

Bogtrykkerier, nemlig det sønderlandske, blev det ved Reskr.

af 14. Juni 1799 allern. bestemt, at det andet, nemlig det den

torrige Holum Bispestol tilhorende Bogtrykkene, hvilket ene

var berettiget til at trykke theologiske Skrifter, maatte ned-

lægges, og dets Bygninger med Inventarium og Trykke-Ma-
terialier overdrages det i Island oprettede Landoplysnings-

Selskab, for at forenes med det ovennævnte under sammes

Bestyrelse værende Bogtrykkene, samt at V4 Deel af "Fordelen,

der udbragtes véd begge Bogtrykkeriers forenede Drift, maatte

anvendes til i det Hele at udbrede sand Oplysning i Holum
Stift.

I Anledning af Forordn. 27. Septbr. 1799 blev det derhos

ved Reskr. af 8. Novbr. s. A. bestemt, at det først udgaaende

Exemplar af hvad der tryktes i Island skulde tilstilles den af

Landoplysnings-Selskabet til dets lærde Sager og Bogtrykke-

nets Bestyrelse valgte Directeur, der saaledes paa Island er-

holdt de Functioner, som bemeldte Forordning ellers har tillagt

Politiemesterne.

Dette Bogtrykkene lod Cfraad Stephensen, som Directeur

for Selskabet, senere, efter at en lovlig Synsforretning overen
samme med dets Inventarium ved en Oversvømmelse paaffort

Skade var afholdt, i Aarene 1814 og 1815 henføre til et nyt

paa Beitisstade, nær ved Trykkeriets forrige Huus paa Leire-

gaarden (>. Leirargarfrar) opfort Huus, hvorfra det atter igjen

i 1819 forflyttedes til hans egen Bopæl paa Vidø. Da Land-

oplysnings-Selskabet dernæst af Cfraad Stephensen i 1826 blev

paa en paa Vidø afholdt Forsamling erklæret for opløst fra

19. Juli 1827, og Stiftsøvrigheden, paa hans Opfordring at

lade Bogtrykkeriet afhente fra hans Grund, og drage Omsorg
for dets fremtidige Bestyrelse, tilkjendegav ham, at den ikke
saae sig bemyndiget til nogen Indblandelse i Bestyrelsen af

Selskabet eller dets Eiendom, erklærede Cfraad Stephensen i

August 1827, at han fandt sig sat i den Nødvendighed at

vedblive Stiftelsens I}irection, og at Officinet maatte blive paa
hans Grund til næste Foraar, hvor Bogtrykkeriets Drift ogsaa
hidtil er fortsat under Enebestyrelse af Cfraad Stephensen, der
senere har entlediget den hidtilværende Faktor Schagfjord

t
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1832. med Pension paa Grund af Alderdom, og antaget en anden

•19. Septbr. Bogtrykker her fra Staden.

-~ Hvad nu Bogtrykkeriets fremtidige Drift angaaer, har Stifts-

øvrigheden, da sammes Bestyrelse umiddelbart under dens

Opsigt maatte antages forbunden med for mange Vanskelig-

heder og Risico, været betænkt paa at bortforpagte det paa

ubestemt Tid, dog med Fraskilleise af al den øvrige Land-

oplysnings-Selskabet tilhorende Eiendom, og uden Omkost-

ninger for det Offentlige, men da Cfraad Stephensen senere

yttrede det Onske, at Stiftsøvrigheden vilde indstille ham til

at erholde Afbenyttelsen af Bogtrykkeriet ad dies vitæ uden

Afgift, formente Stiftamtmanden og Biskoppen, for at vise ham
al den Moderation, der stod i deres Magt, at burde opfylde

hans Begjæring, dog mod en aarlig Afgift af 100 Rbd. r. S.,

som han i en tidligere Skrivelse havde tilbudt, og paa saa-

danne Vilkaar, som Stiftsøvrigheden for Resten maatte ansee

for billige. — Vel havde Consistorial-Assessor Oddsen m. Fl.

tilbudet en aarlig Afgift af 150 Rbd. r. S. for Forpagtningen

af Bogtrykkeriet, og, saafremt Stiftsøvrigheden i denne Sag

alene kunde have taget Forpagtnings-Summens Størrelse i Be-

tragtning, vilde den unægtelig have anseet det rigtigst at op-

byde Bogtrykkeriet ved Auction, eller i det mindste ikke have

overladt Cfraad Stephensen Forpagtningen deraf for ringere

' end' den tilbudne Sum 150 Rbd. r. S., men da Stiftsøvrigheden

maatte befrygte, at denne, der havde erklæret ikke at kunne

give mere end 100 Rbd., da muligen havde afslaaet Forpagt-

ningen, og Stiftsøvrigheden saaledes vilde været sat i den

Forlegenhed, uden at afvente den af ham attraaede nærmere

Resolution, at have maattet paa egen Haand foranstalte Bort-

flyttelsen af Bogtrykkeriet, troede Stiftsøvrigheden, i det mindste

foreløbig paa nærmere Approbation, at kunne overdrage ham

dets Drift, saa meget mere, som Cfraad Stephensen, der er en

af dets Stiftere, ene har bestyret det i henimod 40 Aar, og

forsaavidt syntes at have Krav paa at beholde det paa mode-

ratere Vilkaar end Andre. Derved vandtes, efter Stiftsøvrig-

hedens Formening, tillige, at Cfraad Stephensen kunde over-

• bevise sig om sammes moderate Fremgangsmaade, hvorved

det lettere kunde haabes, hvilket og senere bekræftede sig,

at tilveiebringe en mindelig Forening angaaende Regnskabs-

posterne. Efter adskillige dernæst passerede Ventilationer har

Cfraad Stephensen erklæret sig villig til at overtage Bogtrykke-

riets Bestyrelse fra 6. Juni d. A., under de Betingelser, der
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indeholdes i folgende ham af Stiftsøvrigheden forelagte Be- 1832.

stemmelser, nemlig : 19. Septør.

1) Bogtrykkeriet med alt Tilhehor modtages af ham ved

en under fornævnte Dato nærmere afholdt Synsforretning. —
2) Bogtrykkeriet nyder de Privilegier, som det tilforn allern.

er meddeelt i den Tid, da det stod under det nu ophævede

Landoplysnings -Selskabs Bestyrelse, overeensstemmende med
D. Maj 4- allerh. Resolution af 28. Septbr. f. A., hvilke det

paaligger Forpagteren selv at forsvare, uden at Stiftsøvrigheden

i saa Henseende kan indlade sig deri videre, end naar For-

pagteren maatte finde Anledning til at paatale Bogtrykkeriets

Ret, da at fremsende de modtagne Besværinger til Cancelliet,

med Anbefaling om fri Procedure. — 3) Bogtrykkeriet er

pligtigt til for en billig Betaling at trykke for Enhver hvad

der maatte forlanges, og hvad der ikke maatte stride mod
dets Privilegier eller Lovgivningen, hvorhos bemærkes, at En-
hver er berettiget til at corrigere hvad han lader trykke. —
40 Forpagteren forpligtes til ikke at oplægge paany noget af

de Forlagsskrifter, hvoraf Forraad endnu maatte haves, for-

inden Stiftsøvrigheden, hvem disse Forraads Realisation paa-

ligger, dertil har givet sit Samtykke. — 5) Naar noget nyt

Oplag af den evangeliske christelige Lærebog eller Psalmebogen

°g Sturms Betragtninger maatte gjøres fornoden, da er For-

pagteven fovpligtet til at foranstalte et saadant Oplag, dog

forst efter Biskoppens Ordre, og skal da Udsalgsprisen paa

disse Bftger bestemmes af Biskoppen, ligesom denne ogsaa be-

stemmer Oplagets Storrelse. — 6) Cfraad Stephensen vedbliver,

saalænge Bogtrykkeriet er i hans "Værge, at forestaae Censuren
af Alt hvad der trykkes,, overeensstemmende med den allerh.

Resol. 4. Novbr. 1799. — 7) Forpagteren er bunden til den noi-

agtigste Efterlevelse af de for Bogtrykkerne og Bogtrykkerierne i

Danmark allern. givne Anordninger. — 8) Foruden de i For.

!9. Januar 1821 befalede trende Exemplarer, er Forpagteren
af Bogtrykkeriet pligtig til endvidere at fremsende til Stiftamtet

3 Exemplarer, alle paa -Skrivpapir, af Alt hvad der trykkes;

disse sidstnævnte Exemplarer ere til Stiftamtmanden, Biskop-
pen og Stiftsbibliotheket. — 9j Bogtrykkeriet vil modtage uden
Betaling de stbhte Skrifter, som alt ere bestilte, og som for-

ventes dertil med Foraarsskibene. Maatte Bogtrykkeriet der-

imod befindes i Fremtiden at trænge til nogen Forbedring, da
bliver derom af Forpagteren at gjbre den fornødne Indberetning
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1832. til Stiftsøvrigheden, og vil i Almindelighed, naar Omkostnin-

19, Septbr. gerne ei maatte blive altfor store, da kunne forventes Tilladelse

til at anskaffe det Manglende, imod at Omkostningerne ud-

redes halvt af Stiftsøvrigheden og halvt af Forpagteren. —
10) Forpagteren forpligtes til at modtage mod contant Betaling

\ til Stiftsøvrigheden for Indkjobsprisen det Qvantum Trykpapir,
1

som ved Overleveringen maatte være i Behold. — 11) Den

aarlige Forpagtning af Bogtrykkeriet bestemmes til 100 Rbd.

r. S., der bliver at erlægge med 50 Rbd. til hvert Aars 1 . Decbr.,

og med Resten til Fardagsaarets Udlob. Pengene blive at

indbetale til Stiftamtet, mod dettes Qvittering. — 12) Con-

trakten løber fra Fardag til Fardag, og Opsigelse bør fra begge

Sider finde Sted inden hvert Aars 1. Septbr. — 13) Det skal

' ved en efter Forpagterens Foranstaltning og paa hans Regning

aarligen i Slutningen af Mai eller Begyndelsen af Juni Maa-
neder afholdende lovlig Synsforretning, til hvilken Stiftsøvrig-

heden bør gives Varsel, godtgjøres, at Bogtrykkeriet med
Tilbehør er holdt i forsvarlig Stand, og haver Forpagteren

derefter uopholdelig at besørge Stiftsøvrigheden tilstillet en

Afskrift af Forretningen. Maatte det ved denne Forretning

oplyses,- at Bogtrykkeriet med Tilbehør havde lidt nogen Skade,

da bliver samme at istandsætte af Forpagteren, eller at er-

statte efter den af Synsmændene fastsatte Betaling. — 14) Bog-

trykkeriet med Tilbehør bliver af Forpagteren eller af Ved-

kommende paa hans Vegne at aflevere til den bestemte Fardag,

, • overeensstemmende med den sidste afholdte Synsforretning,

uden Godtgjørelse af Transport- Omkostninger, paa det Sted,

som Stiftsøvrigheden nærmere maatte bestemme, inden Reike-

vig, Alptenæs og Mosfellssveitens Distrikter. — 15) Contrakten

gjelder foreløbig kuns for Fardagsaaret 1832-1833, og vil det

beroe paa Cancelliets nærmere Resolution, hvorvidt den kan

forlænges paa Cfraad Stephensens Livstid.

Ved at antage disse Betingelser gjentog imidlertid Cfraad

Stephensen sit allerede tidligere yttrede Onske om, at Stifts-

øvrigheden vilde bevirke ham Tilladelse til at beholde Bog-

trykkeriet paa hans Livstid, eller i det mindste indtil han

forud opsiger samme inden den i Contrakten § 12 fastsatte

Tid, ligesom han og androg paa, at der maatte træffes en

nøiagtig Bestemmelse angaaende de Privilegier, hvoraf Bog-

trykkeriet nu kan ansees i Besiddelse, idet han befrygter, at

Forordn. 7. Januar 1741, som ved at forbyde at eftertrykke

eller eftertrykt indføre eller falholde nogen Bog eller Skrift,

l
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som en Anden paa lovlig Maade sig haver forhvervet, dog 183*2.

indskrænker dette Forbud saaledes, at det bortfalder, naar 49. Septbr,

den retmæssige Forlægger i en Tid af \U, y2 eller et heelt

Aar efter at Oplaget er udsolgt, ei begynder et nyt, maatte

antages gjeldende mod Bogtrykkeriet paa Island, hvor denne

Forordning ingensinde er gjort anvendelig. Med Hensyn hertil

har Stiftsøvrigheden bemærket, at Afsætningen af Boger er

paa Island temmelig langsom, og Bogtrykkeren kan, naar en

god Bog er trykt, ikke oplægge andre ogsaa gode eller bedre

ældre Boger, forinden denne er afsat 5 thi da vilde hele Oplaget

ugge hen uden at blive solgt. Det er ogsaa mindre kostbart

at trykke efter i Kjbbenhavn, og saaledes kunde næsten et-

hvert af de bedre ældre Forlagssk rifter blive eftertrykte der og

udsælges til lavere Priser, til stor Skade, muligt endog til

Standsning af det islandske Bogtrykkene. Dette bor vel lidt

efter lidt oplægge de ældre og gode Forlagsskrifter igjen, men
kan dog ikke under nogen Betingelse sOrge for, at der til alle

Tider haves Forraads-Behold af dem alle. Desuden fortjener

endnu at komme i Betragtning, at Læserne af de paa det is-

landske Sprog trykte Boger i Almindelighed kun ere Almues-

folk, for hvem neppe Alt, hvad der er trykt i ældre Tider,

kan ansees passende, t. Ex. altfor mystiske Boger &c, og

saafremt derfor Nogen, blot for at vinde Penge, skulde lade

saadanne forældede religieuse Boger omtrykke i Danmark,

°g derefter udsprede i Island, vilde den sande Religieusitet

h°s Almuen neppe vinde derved.

For at Islands Bogtrykkene nu ei skulde tabe Forlagsret-

tyjheden paa de Beger, hvortil dette lovlig har erhvervet samme,

formener Stiftsøvrigheden det rettest^ at, forend en Uvedkom-
mende blev tilladt at foranstalte et nyt Oplag af nogen der

trykt islandsk Bog, burde han henvende sig til Stiftsøvrigheden,

for at erholde Besked, om ikke bemeldte Bogtrykkene vilde og
kunde besørge samme, i det seneste inden 2 Aar efter at

sidste Oplag er udsolgt, da det i modsat Fald maatte staae

ham frit for at lade den trykke.
1

Herforuden formener Stiftamtmanden og hiskoppen, at

bogtrykkeriet burde have en udelukkende Forlagsret til paa-

kudne, for Almuen nødvendige Religionsbdger der i Landet,

hvilke disse ere, vise deels Forordn. 27. Mai 1746 om Hus-
besbgelser §§ 15, 16 og 21, deels Forordn, 3. Juni s. A. om
Hustugten, dens § 5, endelig Biskoppernes Instruction af 1 . Juli

12*
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i

1832. s. A. § 52, saavel som kgl. Resol. 25. Septbr. 1795 angaaende

19. Septbr. Lærebogen, samt Reskr. 22. Juli 1796 angaaende Psalmebogen.

' ^"
' Vel har Stiftsøvrigheden ved Affattelsen af de ovenanførte

Conditioners § 2 og 5 aldeles henholdt sig til D. Maj*8 allern.

Resolution 28. Septembr. f. A., og derfor fastsat, at Udsalgs-

' prisen ikkun paa den evangelisk-christelige Lærebog, Psalme-

bogen og Sturms Betragtninger skulde bestemmes af Biskoppen

imidlertid maatte Stiftsøvrigheden, ved nærmere Overveielse

af et Forslag til udelukkende Forlagsrettighed for Bogtrykke-

riet paa flere nødvendige Religionsbøger, holde for, at det for

Eftertiden vilde være hensigtsmæssigt, om der maatte tilstaaes

Bogtrykkeriet udelukkende Privilegium paa Trykningen i det

islandske Sprog af Bibler, Nye Testamenter, Ésalme- og Lære-

bøger, Catechismer, ABC-Bøger og Husandagtsbøger, imod at

Prisen approberes af Biskoppen, og at der altid haves et til-

strækkeligt Oplag af samme. Ved at fordre a årlige Underret-

ninger fra Præsterne, hver for sin Menighed, til Provsterne, og

fra disse igjen til Biskoppen, om manglende nødvendige Re-

ligionsbøger og om Subscribenteres Antal paa sammej vil

Biskoppen 1 å 2 Aar forud og efterhaanden kunne give For-

pagteren af Bogtrykkeriet tilkjende, hvilke af disse Boger der

bør oplægges og trykkes, for at Almuen kan være forsynet

dermed, og Bogtrykkeriet ikke miste dets udelukkende Privi-

legium. Endeligen har Stiftsøvrigheden yttret, at, saafremt

det maatte vorde billiget, at Forpagtningen af Bogtrykkeriet

er overladt til Cfraad Stephensen for Fardagsaaret 1832—33,

synes de ovenfor allerund. bemærkede Omstændigheder at tale

for, at hans Onske om at beholde den ad dies vitæ tages i

allern. Betragtning, og har derhos Stiftamtm. og Biskoppen

formeent, at, da han nu i en Række af Aar har været anbe-

troet Functionen som Censor over de fra Bogtrykkeriet ud-

komné Skrifter, kunde denne vel uden Skade vedblive at være

ham overdraget, saalænge dette maatte vedblive at være i

hans Værge. Skulde derimod denne Stiftsøvrighedens An-
skuelse ikke vinde Deres Maj u allerhøi. Bifald, har bemeldte

Ovrighed anseet det rigtigst, at Bogtrykkeriet opbydes til Bort-

forpagtning paa 8, 5 å 10 Aar, fra Fardag 1833.

I Henhold til hvad saaledes allerund. er yttret, har Stift-

amtm. og Biskoppen troet at burde indstille:

a} at det allern. maa approberes, at Cfraad Stephensen

.overtager Forpagtningen af Islands Stiftsbogtrykkerie fra Fardag

1832 paa de af Stiftsøvrigheden ham under 26. Januar d. A.

\. S*«
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tilbudne Conditioner, og at det tillades, at han beholder denne 1832.
Forpagtning paa samme Vilkaar til sin Dod, eller indtil han 19. Septbr.
maatte ved den bestemte Opsigelses -Tid frasige sig samme,
eUer at denne Forpagtning i al Fald approberes fra Fardag

1832—1833, og at Bogtrykkeriet da maa opbydes til Bortfor-

pagtning paa 3, 5 a 10 Aar fra Fardag 1833; — b) at Bog-
trykkeriet haver udelukkende Privilegium til at oplægge og

^ykke de af dets Forlagsskrifter, som ifolge de kongelige An-
ordninger ansees at være for Almuen nødvendige Religions-

bftger, hvoraf i Forpagtnings - Conditionernes § 5 in specie er

navnet den evangelisk -christelige Lærebog, Psalmebogen og

Sturms Betragtninger, Alt saalænge der haves tilstrækkelig

Oplag af dem for den af Biskoppen bestemte billige Priis; —
c) at den samme udelukkende Forlagsret og under samme
Betingelser endvidere maa være reserveret Bogtrykkeriet paa

Trykningen i det islandske Sprog af Bibler, Nye Testamenter,

r

^atechismer, ABC-Bøger og andre af Biskoppen ifolge kongelige

Anordninger opgivende fornødne Andagtsbøger, og — d) at

forend det tillades en Uvedkommende paany at oplægge eller

eftertrykke i Kjobenhavn nogen hidtil i Island trykt islandsk

han derom har at henvende sig til Stiftsøvrigheden i

Island, for at erholde Underretning, om ikke det derværende

bogtrykkene vilde og kunde besørge samme trykt i det seneste

lrUlen 2 Aar, efter at den Paagjeldende har meldt sig, hvem
^t derimod i modsat Fald maa staae frit for at oplægge og
trykke den opgivne Bog, med mindre der fra nogen anden

Side af hoiere Autoritet maatte haves Noget derimod at

erindre.

Hvad denne Hovedpunkt af Sagen betræffer, da troer

kancelliet, med Hensyn til de store Vanskeligheder, som ville

v *ere forbundne med Bogtrykkeriets Drift paa offentlig Bekost-
nin

g> og de Betænkelighede rj som og kunde være mod at

S;slge det til vedvarende Eiendom, at burde anbefale den af

Stiftsøvrigheden trufne Foranstaltning, i hvis Følge det er

overdraget Cfraad Stephensen i Forpagtning, til D. Maj*» allerh.

Approbation. Men Cancelliet tillader sig derhos at vttre, at

°^er i de affattede Conditioner ikke synes at være taget til—

straekkeligt Hensyn til de Forviklinger, som ville opstaae der-
Veo> at det, der er Forpagtningens Gjenstand, ikke blot er et

Bogtrykkene, men ogsaa Forlagsrettigheder, deels ifølge aller-

høieste Privilegium, deels ifolge contraktmæssige Adkomster.
Saavidt skjbnnes, bliver nemlig Bogtrykkeriets Forpagter Eier
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1 832. af det Forraad af Forlagsartikler, som han maatte have i Be-

19. Septbr. hold paa den Tid Forpagtningen fratrædes, og det saaledes,

at nye Oplag ikke kunne foranstaltes af disse Artikler, inden

i hiint Forraad er udsolgt. Mea saavist som dette paa den ene

Side er fornødent til Forpagterens Betryggelse, ligesom det ei

heller kunde være det Offentlige til Nytte, at være berettiget

til at besbrge nye Oplag, inden de den fratrædende Forpagter

eller dennes Arvinger tilhorende vare udsolgte, da han eller

. de, der dog i det mindste maatte beholde Eiendomsret over

det udsolgte Oplag, kunde i al Fald sætte Priserne saaledes,

at det nye Oplag ikke kunde sælges uden Tab, saa kunde det

dog paa den anden Side medfore betydeligt Tab for det Of-

fentlige, hvis Forpagteren, efter nylig at have gjort store Oplag
af de currenteste Artikler, kunde fratræde og beholde Fordelen

af disse Oplags Udsalg, og derimod den. der igjen skulde

drive Bogtrykkeriet, i lang Tid tabe Hoved-Indtægten af samme,
som vistnok maa sbges i hine currente Artiklers Afsætning.

Vel have Bestemmelserne i §§ 4 og 5 af de ovenmeldte Con-
ditioner af 26. Januar d. A., som det synes, til Hensigt, at

forebygge slige Forurettelser mod det Offentlige som Eier af

Bogtrykkeriet med tilhbrende Forlagsrettigheder, men de kunne
næppe ansees tilstrækkelige til Opnaaelsen af dette Oiemed,
og skjbndt det vil være vanskeligt at udfinde aldeles fyldest-

gjbrende Midler til at forebygge saadan Ulempe, maa Cancel-

liet dog holde for, at det muligen i denne Henseende kunde
ansees hensigtsmæssigt at fastsætte, at Stiftsbvrighedens Sam-
tykke skal være fornbdent i ethvert Tilfælde, hvor Forpagteren

vil gjbre nye Oplag af de Artikler, hvortil det forrige Land-
oplysnings-Selskab havde Forlagsrettigheden, og at derved

hvergang maatte bestemmes Oplagets Stbrrelse, samt, forsaa-

vidt det fandtes fornbdent, in specie med Hensyn til de mest
currente Artikler, tages en passende og for begge Parter billig

Bestemmelse om, hvorledes med Oplaget skal forholdes ved

Forpagtnings-Contraktens Ophor, t. Ex. om det bor overlades

det Offentlige mod en vis moderat Priis, i hvilket Tilfælde det

og maatte bestemmes, at Bogtrykkeren ikke maatte, ved at

nedsætte Udsalgsprisen under den almindelige, accelerere Af-

sætningen i det Aar, som gaaer nærmest foran hans Fratræ-

delse, hvorhos en poena conventionalis maatte fastsættes for

Overtrædelse af den givne Regel for Oplagets Stbrrelse, saavel

som for ethvert andet Foretagende, hvorved der, imod de i

Medhold af Contrakten foreskrevne Betingelser, gjordes det
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Offentlige, som Eier af Forlagsrettighederne, Afbræk i den 1832.

lovlige Indtægt , disse Rettigheder skulde forskaffe samme. 19. Septbr.

Det er imidlertid en Selvfblge, at Forpagteren over de Artikler,

bvortil han selv erhverver sig Forlagsrettigheden, beholder

samme uindskrænkede Raadighed, som enhver anden Forlæg-

ger, men det er kun de det Offentlige tilkommende Forlags-

rettigheder, i hvis Brug han maatte saaledes indskrænkes, ?at

han ikke i et enkelt Aar kunde anticipere Fordelen for en

Række af Aar. Forovrigt formener Cancelliet allerunderd., at

det, ved at autorisere Stiftsøvrigheden til at afslutte Forpagt-

nings-Contrakten, kun i Almindelighed maatte opgives denne:

ved Bestemmelser, som de lb ranforte, at sb'rge for det Offent-

liges Betryggelse i den omhandledede Henseende, men at den

bestemte Affatning maatte overlades den selv.

Hvad de enkelte Paragrapher i den ovenanfbrte Contrakt

af 26. Januar d. A. ibvrigt betræffer, maa kancelliet, med
Hensyn til § 6, der indrbmmer Cfraad Stephensen Censuren,

saalænge Bogtrykkeriet forbliver i hans Værge, bemærke, at

det vil ikke synes saa ganske passende, at den Politiet efter

Anordningerne tilkommende Inspectjon med trykte Skrifter over-

lades Cfraad Stephensen, efter at han har overtaget Bogtryk-

keriet som en privat Entreprise. Ikke at tale om, at det

allerede i Formen vilde have noget Besynderligt ved sig, om
Cfraad Stephensen, under Iagttagelse af For. 27. Septbr. 1799,

§26, cfr. Plak. 13. Mai 1814, kom til at fangere i en dobbelt

Qvalitet, ligger det og i Sagens Natur, at han ikke som Bog-
trykker vilde bestemme sig til at trykke et Skrift, som han

senere i sin offentlige Qvalitet efter sin Anskuelse troede at

burde paaanke, og da der allerede forhen er fort bittre Klager

°ver hans literaire Despotie, kunde hiin Myndighed i hans

Hænder let s)Tnes at blive en Censur i egentlig Forstand.

Imidlertid skulde Cancelliet dog holde for, at det indtil

videre kunde indrommes Cfraad Stephensen, hvad de Artikler

angaaer, som udkomme fra Bogtrykkeriet, hvis det af ham
forpagtes, at være fritagen for det ved Forordn. 27. Septbr.

1799 § 27 befalede Politietilsyn — hvilket og, hvis Bogtryk-

keriet overlades til en anden anseet og paalidelig Embeds-
mar»d, kunde af Stiftsøvrigheden tilstaaes denne — mod at

han staaer til vedbc5rligt Ansvar, samt at de i § 8 bestemte

Exemplarer uden Ophold tilstilles Stiftamtmanden, der, hvis
noget Skrift, dertil skulde give en i Trykkefriheds-Anordningerne
hjemlet A årsag, har (dog, forsaavidt theologiske Skrifter an-

\
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1832. gaaer, efter derom at have erhvervet Biskoppens Betænkning)

19. Septbr. at lade sligt Skrift tage under Bevaring og derom snarest mu-

— ligt gjore Indberetning til dette Collegium.

' Vedkommende Sysselmand kunde nemlig let være uskikket

til at fOre hiint Tilsyn, og Cfraad Stephensen vilde vistnok

finde sig, efter sin Stilling, særdeles krænket ved at skulle

være hiins Bedbmmelse undergivet. Mod egenmægtig Næg-

telse af et Skrifts Trykning kunde Politietilsynet desuden ikke

indeholde nogen Garantie, hvorimod § 3 i de oftmeldte Con-

ditioner indeholder en saadan, der imidlertid dog maatte til-

fbies den nærmere Bestemmelse, at Stiftsøvrighedens Resolution

skal være afgjorende, hvor Besværing fremkommer om Over-

trædelse af denne Paragraph.

At Bogtrykkeriet i Overeensstemmeise med Conditionernes

§ 11 overlades Cfraad Stephensen for en aarlig Leie af 100

• Rbd. r. S., uagtet derfor af Andre var budet 150 Rbd., for-

mener Cancelliet efter Omstændighederne at kunne bifaldes,

da han, om han* Bestyrelse af det forrige Landoplysnings-

Selskabs Anliggender end ellers i mange Henseender hoiligen

maa dadles, dog skal have bidraget væsentlig til Oprettelsen

og Vedligeholdelsen af dette Bogtrykkene, hvis Arbeider ere

bragte til en fortrinlig Godhed, hvortil endnu kommer, som af

Stiftsøvrigheden bemærket, at dennes liberale Forslag i denne

Punkt rimeligviis ikke har været uden Indflydelse paa at gjbre

ham mere beredvillig til Forlig i Henseende til det ovrige

Mellemværende.

Mod den omhandlede Contrakts ovrige Punkter har Can-

celliet intet Væsentligt fundet at erindre; derimod kan man

ikke Andet end finde det betænkeligt, ligefrem, efter Cfraad

Stephensens derom yttrede Onske, at andrage paa at den

maatte være gjeldende for hans Livstid, eller indtil den fra

hans Side vorder opsagt, da lettelig indtrædende Omstændig-

heder kunde gjbre dens Ophævelse bnskelig. Collegiet maa

derimod ansee det rettest, at Forpagtningen indgaaes paa en

Række af Aar, t. Ex. 5 eller flere, og saaledes, at den imid-

lertid ikke maa opsiges fra nogen af Siderne, hvorfra der

dog kunde gjbres en Undtagelse med Hensyn til Dbdsfaldy

ligesom og Stiftsøvrigheden maatte erklære sig villig til, om

Forpagteren skulde bnske tidligere at fratræde, da at samtykke

deri, naar det kan skee paa Vilkaar, at det Offentlige ikke

derved udsættes for Tab.
I

i
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Forsaavidt Stiftsøvrigheden under Litr. b og c har an- 1 832.
draget paa, at Bogtrykkeriet maatte erkjendes at have ude- 19. Septbr.
lukkende Privilegium til at oplægge og trykke de deri nævnte
Boger, kan Cancelliet ikke Andet end finde det betænkeligt,

at torunde dette mere udvidede Privilegier, end der har været

tilstaaet det forrige Landoplysnings-Selskab. Maa det nemlig
end erkjendes, at Bogtrykkeriets Opretholdelse er af særdeles

Rigtighed, og at nogen Begunstigelse dertil kan ansees for-

uden, bor det paa den anden Side heller ikke tabes af Sigte,

at det allerede har en væsentlig Stotte i det det forrige Land-

frysnings -Selskab forundte og til Bogtrykkeriet overgaaede

Privilegium paa Forlæg af Lærebogen og Psalmebogen
; og at

gaae videre turde være saa meget mindre tilraadeligt, som
Stiftsøvrigheden selv indrommer, at islandske Skrifter kunne
trykkes i Khavn for langt lettere Priis end paa Island. Under
disse Omstændigheder vilde Islænderne ikke blive tilstrækkeligt

beskyttede mod de mulig sk adelige Folger af det omhandlede

Monopol, om det end blev Biskoppen overladt at bestemme

^axteri for de paa Island trykte gudelige Boger, da en saadan

Taxt, — de ovrige med dens Bestemmelse forbundne lnconveni-
entser endog tilsidesatte — dog maatte være beregnet paa
hvad der, efter de paa Island værende Forhold, kunde ansees
som billigt, og Beboerne kunde saaledes lettelig selv paa denne

Maade komme til at betale det Gode, at have et eget Bog-
trykkerie, for dyrt.

Cancelliet skjonner derfor ikke rettere, end at det i denne

henseende bor forblive ved de Forlagsrettigheder, som det

forrige Landoplysnings -Selskab enten ifijlge Privilegier eller

contraktmæssige Adkomster besad, derunder indbefattet de
Forlagsrettigheder, som tilkom det forrige Holumske Bogtryk-
kene, der, som ovenfor bemærket, i Aaret 1799 gik over til

bemeldte Selskab.

Hvad endelig den af Stiftsøvrigheden under Litr. d gjorte

Indstilling angaaer, da kunde der vel i det Væsentlige ikke
vsere Noget at erindre mod en Bestemmelse om, at, naar '

^°gen med Hensyn til de Skrifter, som ere udkomne i Island,

men hvortil enten det til offentlig Brug skjænkede Bogtryk-
erie, eller nogen Privatmand sammesteds har Forlagsret, vil

ber»ytte den Ret, Forordn. 7. Januar 1741 giver til paany at

oplægg
e Andres Forlags-Artikler, 1 naar Oplaget i en vis Tid

har været udsolgt, uden at den rette Forlægger vil foranstalte
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'4 832. noget Oplag, bor han forst indhente Besked fra Stiftsbvrig-

19. Septbr. heden, om det Offentlige eller den private Forlægger i Island

-^ - inden 2 Aar vil foranstalte et nyt Oplag. Men da det dog

aldeles ikke er at formode, at Nogen vil begynde paa her at

eftertrykke en islandsk Forlags-Artikel, uden at have erhvervet

Vished om, at den islandske Forlægger har desereret sin Ret,

ved i den Tid Forordningen bestemmer, efter at Oplaget er

udsolgt, ikke at begynde et nyt, skjonner Cancelliet ikke, at

en saadan Bestemmelse, der i saa Fald maatte blive at kund-

gjbre ved en almindelig Lov, kan ansees fornoden, da der

dog, endog uden denne, vistnok de facto i denne Henseende

vilde haves tilborlig Sikkerhed.

Under III. Hovedafdeling har Stiftsbvrigheden behand-

let Opgjdrelsen af Selskabets Status, og i denne Henseende

betragtet

:

A) dets Tilgodehavende: n hos Cfraad Stephensen for

af Vaisenhuset overladte 5000 Exemplarer af den evangelisk-

christelige Lærebog; — 2) Regnskaberne aflagte indtil 31.

Decbr. 1825; — 3) Regnskabet aflagt af Faktor og Bogtrykker

Schagfjord for Calenderaaret 1826; — 4) Regnskaberne fra

1. Januar 1827 til 6. Juni d. A.j — 5) hvad Selskabet end-

videre maatte eie af trykte Forlagsskrifter, Trykpapir, Bog-

binderredskaber, m. v.

B) dets Gjæld: 6) en Pension til Bogtrykker Schagfjord;

— 7) hvad der forovrigt maatte skyldes paa Selskabets Vegne

til Andre end Cfraad Stephensen.

Med Hensyn til Oprindelsen til det under Nr. 1 anforte

Tilgodehavende, tillader Cancelliet sig f >relobigen at bemærke,

at, da der paa en Tid, hvor Selskabets Bogtrykkene laae

ubenyttet, opstod eri tiltagende Mangel paa Læreboger, bifaldt

D. Maj*, paa dette Collegii derom nedlagte allerund. Fore-

stilling ved allerh. Resol. af 26. April 1815, at den kgl. Vai-

senhus-Direction maatte for dettes Regning besOrge et Oplag

af 5000 Exempl, af den ommeldte Lærebog, imod at bemeldte

Stiftelse for hvert indbunden Exemplar paa Trykpapir erholdt

i Betaling 4 Rbmk. — Paa Cfraad Stephensens Anmodning

overlod derpaa Vaisenhus-Directionen i 1816 Landoplysnings-

Selskabet hele Oplaget imod hans Selvskyldner -Caution, til

24 Sk. N. V. pr. Stik;- eller ialt 1250 Rbd. N. V., der skulde

erlægges i 11. Junii Termin 1816, 1817 og 1818, hvergang

med '/a, hvorhos det tillige blev bestemt, at Udsalgsprisen

ikke maatte overstige 1 Mk. for Exemplaret, som, naar Ind-
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bindingen, 10 Sk. Stykket, fradroges, saavel som Emballage, 1832.
Transport m. v., omtrent 4 Sk. pr. Exemplar, gav Selskabet 19. Septbr*
et reent Overskud af 1 Mk. 10 Sk. pr. Stk., eller 1354 Rbd.
1 Mk. N. V. — Efter hvad Cancelliet imidlertid allerede i

dets aliurund. Forestilling, der begrundede D. Maj* 1 allerhoi.

Resol. af 28. Septbr. f. A., har tilladt sigatanfore, varif«k;e

Cfraad Stephensens derom gjorte Opgivende endnu til den Tid

872 af disse Exemplarer deels ei betalte, deels i Behold, og
af den stipulerede Betaling til Vajsenhuset staaer endnu til—

bage 208 Rbd. 2 Mk. — lstedetfor den Fordeel, der var til-

tænkt Landoplysnings-Selskabet ved Udsalget af dette Oplag,

havde derhos Cfraad Stephensen beregnet sig tilgode paa til-

vejebragte Pengelaan, Udlæg og Renter ialt 837 Rbd. 66 Sk.,

samt 5 pCt. heraf fra ll.'Decbr. 1827 indtil Betaling skeer.

Men Cancelliet tillod sig og da allerund. at henlede Deres

Maj*« allerh. Opmærksomhed
,

paa de Grunde, der talede mod
Rigtigheden af Cfraad Stephensens i denne Henseende gjorte

fordringer, og som gjorde det tilraadeligst, saafremt han ikke
1 Mindelighed maatte see denne Sag afgjort, at sagsbge ham
hl at godtgjore Selskabet dets Krav paa Indtægten af de om-
handlede Exemplarer.

I Overeensstemmelse med D.Maj 1" derefter afgivne allerh.

Resolution af 28. Septembr. f. A . har Stiftamtmanden og Bi-

boppen derefter indledet de fornodne Underhandlinger med
Cfraad Stephensen, idet de gik ud fra den Forudsætning, at,

%esom det vel næppe kunde antages, at hvert af de oftnævnte

Exemplarer var solgt i rede Penge, saaledes synes det heller

ikke rimeligt, at hvert Exemplar, som af Cfraaden tidligere

°Pgivet, ikkun var udbragt til 38 Sk. Tegn. - Da det imid-

k

lertid var indlysende, at det vilde tildeels være umuligt for

atn at aflægge noget formeligt documenteret Regnskab for,

nvad og hvormeget han i sin Tid for hver enkelt Lærebog
har modtaget, men han paa den anden Side kunde antages
a have haft megen Uleilighedj Tidsspilde og muligen enkelte
Pe»getab ved dette af ham paatagne Hverv, troede Stiftsøvrig-

heden at kunne, paa nærmere Approbation, foreslaae ham en

^PgjSrelse af denne Post paa den Maade, at han udbetalte

.
^-bd. Sedler, imod at beholde alle udestaaende Restancer,

e 1 Aaret 1827 i Behold værende Læreboger, samt imod at

paatage sig alt Ansvar til- dén kgl. Direction for Vaisenhuset
or hvad der endnu maatte restere paa Betalingen af de oft-
meldte 5000 Exemplarer. — Ligesom herved renonceres paa
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1832. tic 7i3 Dele af den Indtægt, hvortil Lærebogens Salg havde

19. Septbr. aabnet Stiftelsen Udsigt, saaledes formener og Stiftsøvrigheden,

at Cfraad Stephensen rimeligviis vil kunne dække en Deel af

denne Summa ved at inddrive de udestaaende Restancer, samt

ved Salget af de 140 dengang usolgte Lærebøger, hvortil endnu

kommer, at den ommeldte Sum nogenlunde svarer i sand Va-

luta til de i Aaret 1810 beregnede 1300 Rbd. Sedler.

Da dette Forslag er antaget af Cfraad Stephensen saaledes,

at han har erklæret sig villig til at udbetale de 500 Rbd.

Sedler i 5 Terminer, fra Marts Maaned 1833 at regne, med

100 Rbd. aarlig, samt derhos paataget sig Ansvaret af de

ovennævnte resterende 208 Rbd. 32 Sk. S. og T. til Vaisen-

huset, har Stiftsøvrigheden med Hensyn til denne Punkt ind-

stillet :

at det maa tillades Cfraad Stephensen at afgjøre sin Gjæld

til det forrige Landoplysnings -Selskab i Anledning af For-

handlingen af de 5000 Exemplarer af Lærebogen af Vaisen-

husets Udgave ' saaledes, at han udsteder en Obligation til

Stiftsøvrigheden paa 500 Rbd. Sedler, der bliver at tilbage-

betale i 5 aarlige Terminer med 100 Rbd. Sedler til hver 31.

Marts, fra Aaret 1833 at regne, hvorimod han beholder de

endnu for denne Lærebogs Salg udestaaende Restancer, de for

de i 1827 i Behold værende 140 Exemplarer indcasserede

Penge, og endeligen, at de 208 Rbd. 3*4 Sk., som endnu maatte

skyldes til Vaisenhuset i Khavn, blive Stiftsøvrigheden uved-

kommende.

Angaaende de under Nr. 2 anførte ældre Regnskaber for

Landoplysnings-Selskabet indtil 31. Decembr. 1825, bemærker

Stiftsøvrigheden ikkun, at da disse have været reviderede og

deciderede af Selskabet paa en Tid, samme antoges endnu at

staae ved Magt, maa det formentlig uden videre antages saa-

ledes, som de ere reviderede og deciderede.

BetræfTende det under Nr. 3 anførte Regnskabr for Aaret

1826, der er aflagt af Faktor og Bogtrykker Schagfjord, da

er dette vel paa Cfraad Stephensens Anmodning revideret af

tvende Præster, men er endnu udecideret.

Da derhos bemeldte Schagfjord, der havde frasagt sig

det hele Regnskabsvæsen ved Udgangen af Aaret 1825, har

sammensat dette Regnskab efter Cfraadens Begjæring, uden

at ville paatage sig noget Ansvar
;

' eller meddele nogen Op-

lysning eller Besvarelse til Antegnelserne, formener Stiftsøvrig-

heden, at alt det Ansvar, der maatte kunne resultere af dette

> I
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Regnskab, maa falde paa Cfraad Stephensen, og har derfor 1832.
troet at burde sætte dette i Forbindelse med hvad samme ]9. Septb#.

under den fdlgende Ansvarspost har bemærket.

Denne, Nr. 4, omhandler det af Cfraad Stephensen aflagte

Regnskab fra V; Januar 1827 til 1. Novbr. 1831. Dette af-

giver imidlertid ikke noget endeligt Resultat, men staaer, som
allerund. bemærket, sa^avel i Forbindelse med det under forrige

Nr. omtalte, som med det, der endnu bliver at aflægge til

6. Juni d. A. — Da derhos Cfraad Stephensen formerede

Selskabet adskillige Contra-Prætensioner, in specie paa 40 Rbd.

aarlig for Udgifter til Skrivematerialier m. v., samt en aarlig

Lon for den Tid, han som Directeur havde været overdraget

Laridoplysnings-Selskabets Bestyrelse, hvorimod hans Tilgode-

havende endog vilde overstige Selskabets Fordring hos ham,
der i det ommeldte Regnskab var angivet til 1467 Rbd. 65 »A Sk.

S. og T., der efter Cfraadens Formening burde reduceres som

"Varedalere til 4 Rbd. pr. Specie, vilde i alt Fald intet endeligt

Resultat angaaende denne Punkt lade sig uddrage, forinden

Slutningsregnskabet var aflagt, og dette i Forbindelse med de

ivrige behorigen gjennemgaaet. Efter flere i denne Anledning

forte Underhandlinger mellem Stiftsøvrigheden og Cfraaden,

har imidlertid denne, ogsaa hvad denne Deel af Sagen angaaer,

erklæret sig villig til Forlig, paa de af Stiftsøvrigheden i Skri-

velse af 25. Febr. sidsti. i Forslag bragte Betingelser, og i sin

Slutnings-Skrivelse til bemeldte Stiftsøvrighed erklæret sig villig

til at frafalde alle sine formentlige Contrafordringer paa Sel-

skabet, samt derhos tilsvare den ommeldte Sum, der efter

"ans sidste Regnskab skulde være i Behold hos ham, 1467

Rbd. 65.'/2 Sk. S. og T., som Varedalere efter Forholdet 3
Rbd. mod 1 Specie, blandt Andet under Vilkaar, at han da

qvitteredes for alt Krav efter de ældre Regnskaber. Denne
Ulm forpligtede han sig desuden til, efter Fradrag af hvad

\
ham muligen kunde komme tilgode ifølge Slutnings-Regnskabet

Mjl Juni 1832, at afdrage i 10 aarlige Terminer. Afgjørelsen
at denne Post paa den foreslaaede Maade har Stiftsøvrigheden

troet at burde anbefale til Approbation, da det indtil 1 . Novbr.
A. aflagte Regnskab allerede var gjennemgaaet af Biskoppen

med temmelig Noiagtighed, uden at deri var fundet Noget
betydeligt at udsætte, og Stiftsøvrigheden i de temmelig ud-
satte Betalingsterminer ikke fandt nogen tilstrækkelig Grund
til at forhindre Sagens mindelige Afgjørelse.

Med Hensyn hertil har derfor Stiftsøvrigheden indstillet:
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1832. at det allern. maa approberes, at alt Krav paa det forrige

19. Septbr. Landoplysnings - Selskabs Yegne imod Cfraad Stephensen for

' Regnskaberne for denne Stiftelses Indtægter og Udgifter indtil

1. Novbr. f. A. bortfalder, imod at han i 10 aarlige Terminer

afbetaler 978 Rbd. 43 Sk. r. S., og forøvrigt under de i Stifts-

øvrighedens Skrivelse af 25. Februar d. A. anførte Condi-

tioner.

Nr. 5. Ifølge det under forrige Nummer ommeldte Regn-

skab er Stiftelsen for Tiden i Besiddelse af det sidste Oplag

af Lærebogen å 24 Sk. pr. Exemplar,

der anslaaes til 270 Rbd. 20 Sk. r. S.

Forlagsbøger paa Vido* til Beløb . . 3661 — 59 - —
dito i Reykjavik 1298 — 44 - -

Desuden vil i Slutningen af dette Aar

Trykningen af Psalmebogens 1000 Expl.

blive færdig, å 1 Rbd. pr. Expl. . . 1000 — .» - -r-

Disse Beholdninger, som Stiftsøvrigheden ikke seer sig i

Stand til at modtage eller besørge Udsalget af, har samme

andraget paa at maatte foranstalte bortsolgt, enten underhaan-

den, eller i alt Fald ved offentlig Auction.

Hvad samtlige disse af Stiftsøvrigheden under Litr. A
anførte Indstillingspunkter angaaer, troer Cancelliet, at der

efter Omstændighederne kunde være Anledning for D. Maj'»

til allern. at meddele dem allerh. Approbation; ikkun tor-

mener man, at det med Hensyn saavel til de 500 Rbd., Cfraad

Stephensen derefter vil have at betale for Forhandlingen af

Lærebogen, som til det Beløb, det forrige Landoplysnings-

Selskab iøvrigt vil erholde tilgode hos ham, udtrykkelig bør

tilføies, at hvis et Afdrag af de .stipulerede Afbetalinger ude-

bliver til nogen af de bestemte Terminer, bør den hele Capital

være forfalden til Udbetaling, og i saa Fald tilsvares med lov-

lige Renter, fra den Dato det udeblevne Afdrag var forfald«*.

Stiftsøvrigheden har dernæst omhandlet den under Lier. B

Nr. 6 anførte Pension til den entledigede Bogtrykker dchag-

fjord, og i denne Henseende bemærket, at bemeldte Scnagfj ord,

der nu er 74 Aar gammel, har som Faktor og Bogtrykker

fungeret ved Stiftelsens Officin fra Mai 1819 indtil Juni 1830.

Ved en under 10. Mai 1819 mellem ham og Cfraad Ste-

phensen oprettet Contrakt, har Sidstnævnte givet ham Løfte

om, efter hans Afgang fra Bogtrykkeriet, at erholde en Pen-

sion af 100 Rbd. Sølv, enten i Handelsvarer til deres gang-

bare Priis, efter hvad Stiftelsens Formue kunde tillade, eller
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i hvilkesomhelst Stiftelsens Forlagsskrifter, han selv forlanger, <| 832.

og som forefindes, til disses gangbare Priis. 19. Septbr.

Uagtet Stiftsbvrigheden nu ikke kan antage, at Schagfjord

efter denne Contrakt, der er indgaaet af Cfraad Stephensen paa

en Tid, da Landoplysnings-Selskabet, efter hvad man tidligere

har haft Leilighed til at foredrage D. Maj*., allerede maatte

ansees for hævet, kan have noget Krav paa Stiftelsen, hvor-

imod hans Fordringer i denne Henseende maae være en privat

Sag mellem ham og Cfraaden, har Stiftsbvrigheden dog anseet

det overensstemmende med Billighed, at han ikke i sin Al-

derdom berbvedes al Understøttelse. Imidlertid formente Stifts-

øvrigheden det' dog ikke rigtigt, at tilstaae ham den hele Summa
1 Contanter, hvorved Stiftelsen, saalænge Schagfjord levede,

aldeles Intet vilde beholde tilbage af den aarlige Leie af Bog-

trykkeriet, saafremt den derom med Cfraad Stephensen ind-

gaaede Contrakt maatte vinde Deres Maj*« allerh. Bifald, og

tilbad ham derfor at erholde en Pension af 50 Rbd. r. S.

aarlig. Dette Forslag har han imidlertid ikke villet antage,

men saavel i Skrivelse til Stiftsbvrigheden, som i en til dette

Collegium indgivet Ansbgning formeent sig efter Contrakten

ubetinget berettiget til 100 Rbd. r. S. i Contanter. Da denne

Pension vilde være langt storre end den, han hidtil har oppe-

baaret, der kun er udbetalt ham i Varer, og da han derhos,

som allerund. bemærket, ikke efter den strenge Ret har nogen

Grund til en saadan Paastand, har Stiftsbvrigheden ikke troet

at burde anbefale hans Andragende, saa meget mindre, som
btittelsens Beholdning ikke kan antages at blive saa stor, at

denne Sum jo vilde medfbre et betydeligt Tab, saafremt han
endnu maatte leve i flere Aar.

Derimod har Stiftsbvrigheden tilladt sig at indstille: at

der, saavidt der maatte haves contant Beholdning for Bog-
trykkeriet, fra 1. Juli d. A. maa udbetales den entledigede

Bogtrykker Schagfjord en aarlig Pension af 50 Rbd. rede Sblv
i Penge, samt, naar Stiftelsens Omstændigheder tillade det,

°g Schagfjords Stilling udfordrer det, til enkelte Tider et lidet

extraordinairt Gratiale.

I Henhold til hvad under denne Post er allerund. anfbrt,

formener Cancelliet det ligeledes billigt, at den Paagjeldende,
om han end ikke stricto jure derpaa kan gjbre noget Krav,
tilstaaes en fast aarlig Understbttelse, der efter Stiftsøvrighedens

Forslag kunde være at bestemme til 50 Rbd. r. S., der- i saa

Fald maatte udbetales ham af Bogtrykkeriets beholdne Ind-
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1832. tægter, samt af og til, naar Stiftelsens Ressourcer tilstede det,

.19. Septbr. en liden extraordinair Gratification.

Slutteligen har Stiftsøvrigheden under Nr. 7 omtalt den

' videre Gjæld, der muligen maatte hvile paa Stiftelsen. Efter

den derom indhentede Erklæring fra Cfraad Stephensen, har

denne anseet et Proclamas Udstedelse for unødvendigt, da Alt

Stiftelsen vedkommende har været sluttet og indgaaet i hans

Navn, og har han derfor opgivet den Gjæld, han formente

for Tiden at paahvile det forrige Landoplysnings -Selskab,

saaledes

:

a) at de ovenomhandlede 208 Rbd. 22 Sk. S. og T. til

Vaisenhuset her i Staden, der imidlertid, saafremt den des-

angaaende trufne Bestemmelse maatte vorde allern. approberet,

ville blive at udrede af Cfraad Stephensen. — b) en Fordring

paa nogle Exemplarer af Selskabets Forlags-Skrifter, som een

af dets Stiftere B. Gottskalk(sson'J endnu kunde være i Be-

siddelse af. Denne, om hvis Retmæssighed der forøvrigt kunde

opkastes Tvivl, forhaaber imidlertid Stiftsøvrigheden i. alt Fald

at see afgjort uden videre Udgifter for Stiftelsen. — c) Be-

talingen for nogle Typer, som ere bestilte til Bogtrykkeriet, og

som forventes oversendte til Island i næste Aar. Da dette

' derved ei ubetydeligen forbedres, har Stiftsøvrigheden formeent,

at denne Betaling burde overtages af Bogtrykkeriet. I Over-

eensstemmelse hermed ere og de ovenanførte Conditioner for

dettes Bortforpagtning til Cfraad Stephensen affattede, ligesom

N
der og vil vorde draget Omsorg for, at denne Betaling; er-

lægges.

Da Cfraad Stephensen ikke har opgivet flere Gjældspostety

og det saaledes vil være en Selvfølge, at han maa staa'e til

Ansvar for hvad videre Krav der i sin Tid muligen kunde

fremstaae imod det forrige Landoplysnings-Selskab, har Stifts-

Øvrigheden ikkun henstillet, hvorvidt det maatte ansees for-

nødent at Proclama i denne Henseende udstedes.

Med Hensyn hertil troer Cancelliet at burde bemærke, at

uagtet det ikke er rimeligt, at der skulde hvile anden G)te\^

paa Stiftelsen end den af Cfraad Stephensen allerede opgivne?

og endskjondt det omhandlede Proclama vel kunde ansees

mindre fornødent, naar denne i alt Fald udtrykkelig forpligte^

sig til at overtage Ansvaret for enhver uanmeldt Fordring?

, maa Cancelliet
,
dog være af den Formening, at det er tilraade-

ligst at Proclama paa sædvanlig Maade udstedes.

i
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I Henhold til hvad man saaledcs allerund. .har tilladt sig 1832.
at foredrage D. Maj*., skulde Cancelliet i dybeste Underdanig- 19. Seplbr.% indstille:

at samtlige ovenanførte af Stiftsøvrigheden gjorte Indstil-

linger maae, med de Modificationer, der ville være en Folge

af Cancelliets allerunderd. Bemærkninger, meddeles Deres

Maj* allern. Approbation. — Canc. 3. Depart. Forestill. 1832,

Nr. 127. — Uddrag af Resolutionen i Algreen-Ussings Reskript-

samling for 1S32, S. 368—369.

Vi bifalde allern.: 1) at det forrige Landoplysnings-

Selskabs Bibliothek, som af Cfraad Stephensen bliver

at aflevere til en efter Overeenskomst mellem Stifts-

øvrigheden paa Island og ham nærmere fastsat Tid,

maa indlemmes i Stiftsbiblioteket, og at dette, der

saaledes erholder et illumineret Exemplar af Flora Da-

n, ca, har at aflevere det ene af dels\uilluminerede

Exemplarer til Biskoppen over Island, og det andet,

saavel som de Doublelier, hvoraf Stiftsbiblioteket ved

denne Leilighed maalte komme i Besiddelse, til Nord-

°S Oster- Amtets Bibliothek. - 2) at Stiftsøvrigheden

Paa Island, under de Belingelser, der indeholdes i den

me *l Cfraad Stephensen under 26. Januar d. A. 1 ind-

gåede Conlrakt, maa overdrage denne Forpagtningen

af det det forrige Landoplysnings-Selskab lilhbrende Bog-

lrykkerio paa en Tid for det fdrste af 5 Aar, dog saa-

,edes: a) at der i § 3 tilfbies, at det, hvis Besværing

udkommer fra Nogen, for hvem Forpagteren har næglet
at lade Noget trykke, forbeholdes Stiftsøvrigheden ved

Resolution at afgjbre slig Besværing; — b) at der i et-

hvert Tilfælde, hvor nyt Oplag skal gjbres af de Skrifter,

hvorlil det forrige Landoplysnings -Selskab havde For-
lagsreliighed, bbr indhentes Stiftsøvrighedens Resolution,

der bbr træffe saadanne hensigtsmæssige og for begge
Parier billige Vilkaar, al ikke det Offentlige udsættes
f°r at Forpagteren, om han snart fratræder, beholder

see ovenfor S. 177—178.

X B. 13
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1832. et Oplag, som betager det Offentlige Afsætniiygen af

19. Septbr. en viglig Forlags - Artikel for en lang Tid, i hvilken

Henseende det overlades til Stiftsøvrigheden, efter Om-
t

stændighedernes Beskaffenhed, at sørge for det Offent-

liges Tarv ved Bestemmelsen af Oplagets Størrelse,

med Reservation af Ret til, under visse billige Vilkaar,

at indtøse den Beholdning, der ved Forpagtningens Fra-

trædelse maatte være tilbage, med tilfdiet Forpligtelse

for Forpagteren, under en vedlagen passende Mulkt,

ikke at maatte ved vilkaarlig Nedsættelse af Prisen

accelerere Afsætningen kort for sin Fratrædelse, eller

ved hvilke andre Bestemmelser, der i ethvert enkelt

Tilfælde kunde findes at være fornødne til det Offent-

liges Betryggelse uden Ubillighed mod Forpagteren; —

*

c) at § 6 i bemeldte Conlrakt bortfalder, hvorimod de

almindelige Anordninger om Trykkefriheden blive at

iagttage, dog med den Forskjel, at Stiftamtmanden paa

Island udøver det Tilsyn, som For. 27. Septbr. 1799

tillægger Politiemesleren, saa at Exemplar af de Skrifter,

som ei indeholde over 24 Ark, bliver at indsende til

bemeldte Embedsmand, inden de uddeles til Andre.

Skjdndt i bemeldte 5 Aar ingen af Parterne er beret-

tiget til Opsigelse, med mindre Cfraad Stephensen for-

inden skulde afgaae ved Døden, skal Stiftsøvrigheden

dog være berettiget, i Tilfælde af at Cfraad Stephensen

skulde ønske tidligere at fratræde Forpagtningen, ai

samtykke heri, naar det kan skee paa saadanne Vilkaar,

at det Offentlige, som Eier af Bogtrykkeriet med til-

hørende Forlagsrettigheder, ikke derved udsættes for

noget Tab. — 3) at Cfraad Stephensen maa afgjøre

sin Gjæld til det forrige Landoplysnings -Selskab i An-

ledning af Forhandlingen af de det forrige Landoplys-

nings-Selskab af Vaisenhuset i Khavn overladte 5000

Exemplarer af den evangelisk-christelige Lærebog, ved

at udstede en Obligation til Stiftsøvrigheden paa 500

Rbd. Sedler, med Forpligtelse at tilbagebetale Beløbet

t
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i et Tidsrum af 5 Aar, med 100 Rbd. Sedler til hver 1832.

31. Maris, og saaledes, at saafremt et af de stipulerede 19. Septbr.

Afdrag udebliver til nogen af de bestemte Terminer,

b6r den hele Capital være forfalden til Udbetaling og

1 saa Fald tilsvares med lovlige Renler fra Udeblivel-

sens Dato, hvorimod Gfraad Stephensen beholder alle

tøbagestaaende Fordringer for de udsolgte Exemplarer,

°g derimod tilsvarer, hvad der endnu i Anledning af

fornævnte Exemplarers Overladelse maatte skyldes til

Vaisenhuset. — 4) at ligeledes det dvrige Krav, som
det Offentlige paa det forrige Landoplysnings- Selskabs

Vegne kan have paa Cfraad Stephensen, maa bortfalde,

mod at han forskriver sig til i Lc5bet af 10 Aar, med

aarli« at afbetale til Stiftsøvrigheden 978 Rbd.
C/ kJ

få Sk. rede Solv, under de i sammes Skrivelse af

2o. Februar anfbrte Conditioner, og under den oven-

nævnte Betingelse med Hensyn lil det Tilfælde, at noget

A tørag maatte udeblive. — 5) at Stiflsovrigheden be-

myndiges til, enten underhaanden eller i alt Fald ved

offentlig Auclion, at foranstalte Bogtrykkeriets nærværende

beholdning af Skrifter bortsolgt. — 6) at der, saavidt

dertil maatte haves Beholdning af Bogtrykkeriets Ind-

tfiegter, fra 1. Juli indeværende Aar at regne, maa ud-

betales den entledigede Bogtrykker Schagfjord en aarlig

Pension af 50 Rbd. r. S., samt af og lil, riaar hine Ind-

tægter tilstede det, en liden extraordinair Gralification

;

°B — 7) at der, uagtet det i alle Tilfælde vil være
Cfraad Stephensen, som har at tilsvare den Gjæld, han

paa oftmeldte Selskabs Vegne maatte have gjort, dog
l 'l fuldkommen Betryggelse i Fremtiden udstedes Be-
villing, hvorefter Stiflsovrigheden paa Island paa det

forrige Landoplysnings -Selskabs Vegne ved Proclama
Indkalder Alle, der maatte formene sig at have noget
^rav paa forommeldte Selskab, med Aar 02 Dass Varsel
11 at melde sig med deres Fordringer. — Kjobenhavn
de* 19. Septembr. 1832.

13*
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^832. Cancellie-Plakat ang. ttvartals-Cours. Khavn

20. Septbr. den 20. Septbr. 1832. — Publiceret i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli 1833, men ikke i Landsoverretten.

Den skulde ibvrigt gjelde i Island fra li Januar til 30. Juni

1833 (Plak. 11. Mai 1819). — Canc. 2. Dep. Registr. XXXI11,

279 (1832, Nr. 635»). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg.

Tid. for 1832, S. 655. Qvart-Forr. for 1832, S. 127 ; Rubr.
'

hos Schou XX, 458.

N i

Plakat, angaaende Qvartals -Coursen for Oktober,

November 02 December Maaneder 4 832.
kJ

Af den i Overeensstemmelsc med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 lil Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oklbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1832 skulle modtages i alle de Solvbeta-

linger, der, efter allerhbislbcmeldle aabne Brev, kunne

afgjbres med Rigsbanksedler, bestemt lil 206 V4 imod

100 Specier eller 200 Rbdlr. Sblv, saa at 1 Rbdlr.

Sblv i alle foranfbrte Tilfælde kan betales med 1

Rbdlr. 3 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Efterretning. Det kongelige Danske Cancellie den 20.

Septembr. 1832.

I

22. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse til Island

af en Forordning om Udpantninger. Khavn den

22. Septembr. 1832 :. — Canc. 3. Depavtem. Bievb.

1832, Nr. 3239.

FIK Amtm. har, i den under 12. Juli f. A. med-

delte Betænkning, angaaende hvorvidt de igjennem dette

Collegium i Aaret 1830 emanerede almindelige Anord-

ninger for Danmark maalte egne sig til ogsaa, i alt

Fald med visse Modificalioner, at gjbres anvendelig

Hak. 2, April 1841.

i
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paa Island, ved ikke at omtale For. 2. Juni 1830, ang.

Fremgnngsmaaden med Hensyn til Udpantninger, an-

t?get, at denne Anordnings Bestemmelser ere uanvende-

lige paa Island. Da Plak. 21. Mai 1829 udforlig har

fastsat de Regler, hvorefter Udpantning kan skee for

den kgl. islandske Jordebogskasses Indlægter, og baade

har sorget for, at de Paagjeldende erholde betimelig

Underretning, og viist, at disse kunne, naar de finde

Fordringen urigtig, siden derom procedere, hvilket og

Sportel-Reglement 10. Seplbr. 1830 § 85 litkjendcgiver,

er hiin Forordning vistnok mindre nbdvendig for Is-

land, hvor desuden en Mængde af de deri omhandlede

Gjenslande ikke finde Sted. Imidlertid kunde der til

Exempel blive Spbrgsmaal om Fremgangsmaaden ved

Udpantninger for Tiende, i hvilket Tilfælde det vel ikke

kan kaldes i Tvivl, at den nylig anfo'rte Grundsætning

°S maalle være anvendelig, men Spbrgsmaal kunde op-

staae, om og hvorledes den foregaaende Advarsel skulde

skee. Da nu de tvende andre Overbvrigheder paa Is-

land tildeels have anseet Udvidelsen af For. 2. Juni

*830 til bemeldte Land tilraadelig, og Amtmanden over

Nord- og Osler-Amtel blandt Andet har antaget, at den
1 forordningens § 1 befalede Kundgjbrelse til Kirke-

stævne lod sig anvende, hvilket dog synes at forud-

satte, at der maalle paa Island haves ugentlig Guds-

Ueneste, samt da Reglen i § 3, efr. 4, synes uden
^' empe at kunne anvendes paa Island, saa har man,

Grinden videre foretages, ikke villet undlade tjensth

a l udbede sig lir. Amlm.' nærmere Yttringer behage-

"Sen meddelte, angaaende meerbemeldte Anordnings

Anvendelighed paa Island. — Det kgl. Danske Gancellie

de& 22. Septembr. 1832.

1832.

22. Septbr.

Canceiiie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 22. septbr.

sP6rgsmaalet om Udvidelse til Island af nogle
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1832. Lovblid fra 1829. Khavn den 22. Septbr. 1832,

22. Septbr. Canc> 3< Depart. Brevb. 1832, Nr. 3190.

Ved at tilstille det kgl. Rentekammer indsluttede

fra vedkommende Øvrighed indhenlede Betænkning,

angaaende, om og hvorvidt nogen af de igjennem delte

Collegium i Aaret 1829 emanerede almindelige Anord-

ninger for Danmark maatté ansees passende til, enten

uden eller i al Fald med visse Modificationer at gjbres

gjeldende paa Island og Færoerne, tillader Cancelliet

sig, forsaavidt:

4) Plak. 4 8. Marts 4829, om Betaling for Syns-,

Vurderings- og andre Forretninger ombord paa Skibe

m. v. angaaer, at bemærke, at uagtet de deri omhand-

lede Forretninger vel yderst sjelden forekomme paa

Island eller Færoerne, maa man dog, med Hensyn til

de indkomne Erklæringer, ansee det reltest, at det

sædvanlige Gebyr for Synsmænd i de i sammes § 2

omhandlede Tilfælde forhbies til det dobbelte eller

"tredobbelte, i Overeensstemmelse med bemeldte Para-

graphers Forskrift og under Iagttagelse af §§ 3 og 4. —
2) For. 21. August, angaaende Lbsgjængerie og Bellerie,

bor derimod ikke udvides til at gjelde paa Island, men

vel til Færoerne, dog i Henhold til de af Amtmanden
i hans medfblgende Erklæring citerede Reskr. af 30.

Oktbr. 4 814 og 29. April 4 84 8. — 3) I Henseende til

Plak. 25. Novbr. 4 829, om adskillige Bestemmelser an-

gaaende Behandlingen af Veisager, da skjdnner Can-

celliet ikke, at der, med Hensyn til dens Princip, kunde

være Noget til Hinder for, at den erklæredes for analogisk

anvendelig paa Færoerne. Da imidlertid dette, som

vedkommende en Gjenstand, der er henlagt under det

kgl. Rentekammers Ressort, bedre vil kunne bedbmmes

af velbemeldte Collegium, skulde Cancelliet, forinden

Videre foretages, ikke forbigaac tjenstl. at udbede sig

Sammes behagelige Yttringer behageligen meddelt, saa-

vel herover som over Sagen i det Hele.

i
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Med Svaret forventes det Indsluttede behageligen 1832.

remitteret. — Det kgl. Danske Gancellie den 22. Septbr. ^TTT^
1 832>

F
22. Septbr.

Bevilling for Stiftamtmanden og Biskoppen over 28. Septbr.

Island, til Udstedelse af Proclåma paa det forrige

islandske Landoplysnings-Selskabs Vegne. Khavn
den 28. Septbr. 1832. — Publiceret ved Landsover-

retten i Island den 3. Decbr. 1832. — Canc. 3. Depart. Reg.

1831-1833, 4221—423 (1832, Nr. 1246).

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, til frem-

sig Betryggelse for det Offentlige, som Eier af det

forrige nu opbævede kgl. Landoplysnings -Selskab paa

^°rt Land Island, dets Eiendele, Beholdning af Forlags-

Skrifter m. v., allern. have bevilget og tilladt, saa Qg
hermed bevilge og tillade, at . Os elskelige Vor Stift-

atntmand og Vor Biskop paa bemeldte Vort Land Island

maa, paa ovennævnte det kgl. Landoplysnings-Selskabs

Vegne, ved Proclama sub poena præclusi et perpetui

siJentii, med Aar og Dags Varsel i den danske Stats-

ydende, Adressecomptoirets Efterretninger, samt den
a'tonaiske Merkur, tre Gange efter hinanden indkalde
a 'Ie dom, som formene sig at have Noget at fordre

h°s oftnævnte ophævede kgl. Landoplysnings-Selskab,

^d deres Paastand at fremkomme, og saadant deres

havende Krav inden forskrevne Tids Forlob for be-

meldte Vor Stiftamtmand og Vor Biskop paa Vort Land

kland at anmelde og beviisliggjb're; og skal saadan

^dkalBelse i Aviserne ansees og være ligesaa gyldig,

som om den var skeet ved Proclama efter Loven. Dog
skal denne Vor allerhoieste Bevilling læses for Vor

^andsoverret samt Hof- og Stadsret, saavel som for Vor

Landsoverret paa Island.' — Hvorefter &c. Kjdbenhavn
den 28. Septembr. 4832 [ad mandatum].
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1832. Directionen for Universitetet og de lærde

29. Septbr. Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Venia ætatis for Disciple til Optagelse i Bessa-

stad Skole. Khavn den 29. Septbr. 1832. —
Univ. Dir. Copieb. for Universitetet og Skolerne 1832, Nr. 900.

1 Anledning af de ved Deres Hbiærv." Skrivelse

af 22. f. M. hertil indsendte tvende Andragender om,

at Stephan Arnesen, 25 Aar gammel, og Thomas Skule-

sen, 24 Aar gammel, maae, uagtet de saaledes ere over

den lovbefalede Alder, optages som Disciple i Bessa-

stad lærde Skole, skulde Directionen herved tjenstlig

melde til egen behagelig Underretning og til Bekjendt-

gjbrelse for Vedkommende, at man maa ansee fornævnte,

Elever for at være for gamle til at optages i Skolen,

' og at det Ansbgte derfor ikke kan bevilges. — Den

kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler den

29. Seplembr. -1832.

29. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftsøvrigheden i Island,

ang. det forrige kgl. islandske Landoplysnings-

Selskabs Bogtrykkene, Bibliothek o. s. v. Khavn

den 29. Septbr. 1832. — Canc. 3. Departem. Brevb.

1832, Nr. 3329.

Ur. Stiftamtmand og Deres Hbiærværdighed have

under 3. Marts sidst!, tilstillet Cancelliet en Beretning

om Udfaldet af de Forhandlinger, der i Overensstem-
melse med Hans Maj" allerh. Resolution af 28. Septbr.

f. A., angaaende den fremtidige Bestemmelse af det for-

rige Landoplysnings- Selskabs Bibliothek, Boglrykkerie

m. v., samt Opgjbrelsen af dette Selskabs Fordringer,

have været indledede med Justiiiarius, Conferentsraad

Dr. juris Stephensen, der i sin Tid har foreslaaet Be-

styrelsen af bemeldte Selskab.

Efter at Cancelliet har foredraget H. Maj 4
, denne

Sag, har det under 49. dennes behaget Allerhfiistsamme,
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pna Collegiels allerunderd. gjorte Indstilling, allernaad. 1832.

at bifalde: 29. Septbr.

1) at det forrige Landoplysnings-Selskabs Bibliolhek

• ... [osv. §§ 1_7 see kongl. Resol. 19. Septbr. 1832, ovenfor

S. 193—195] ... melde sig med deres Fordringer.

Ved at tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. Ilbiærv. denne

allerh. Resolution til behagelig Efterretning og videre

fornoden Bekjendlgjbrelse, skulde Cancelliet endnu, med
Hensyn til Deres i ovennævnte Beretning under II Lilr. d 1

gjorte Indstilling om, at det, forend en Uvedkommende
tillades paany at oplægge eller eftertrykke i Kjbbenhavn

nogen hidtil i Island trykt islandsk Bog, maalle gjores

denne til Pligt at henvende sig til Stiftsøvrigheden i

Island, for at erholde Underretning, om ikke Islands

Bogtrykkene vilde og kunde besbrge den trykt i det

seneste inden 2 Aar, efter at den Paagjeldende har

meldt sig, ikkun bemærke, at da det dog ikke er at

formode, al Nogen vil begynde paa her at eftertrykke en

ålandsk Forlagsarlikel, uden at have erhvervet Vished

otti, at den islandske Forlægger har desereret sin Ret,

ved i den Tid, For. 7. Januar 1741 bestemmer efter at

Oplaget er udsolgt, ikke at begynde et nyt, har Can-

celliet ikke anseet det nbdvendigt, desangaaende at

foranledige nogen ny Bestemmelse, der i saa Fald

toaalte kundgjbres ved en almindelig Lov, idet man
nemlig antager, at der, endog uden denne, vistnok de

facto i denne Henseende vil haves lilbbrlig Sikkerhed.

En herigjennem aldeles gratis udfærdiget Bevilling for

Hr. Stiftamtm. og D. Ilbiærv. til, paa det forrige Land-

oplysnings-Selskabs Vegne, i Overeensstemmelse med

foranfbrte allerh. Resolution, ved Proclama at indkalde

Alle, der maatle formene sig at have nogen Fordring

Paa samme, til at melde sig dermed, undlader man ikke

tjenstligst at lade medfblge. — Det kgl. Danske Gan-

cellie den 29. Septembr. 1832.

jevnf. ovenf. S. 181.

s
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^ Kongelig Resolution ang. Gagetillæg for Stift-

oktbr. amtmanden over Island. Khavn den 2. Oktobr.

1832. — I Rentekammerets Forestilling 25. Septbr. fore-

6laaes, i Henhold til kgl. Resol. 28. April, at Stiftamtmandens

Gage i Island forhoies med 500 Rbd., „hvilket var det mindste

Tillæg, der blev tilstaaet nogen Amtmand i Danmark", hvor-

ved saaledes denne Embedsmand kom til at tjene paa samme

Gage, som Stiftamtmændene i Danmark havde for det dem

sidst tilstaaede Tillæg. Dog foresloges, at Stiftamtmændene

kun successive skulde opnaae dette Tillæg, eller fulde 2000

Rbd. i Gage, saaledes, at den tørst opnaaedes i det 10de Aar,

som Vedkommende fungerede i dette Embede. Tillige fore-

slaaes Tillæg for Amtmanden paa Færoerne. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1832 C, Nr. 306.

Vi ville allernaad. have Gagen for den nuværende

og de efterfølgende Stiftamtmænd i Island og Amtmænd

for Sonder-Amtet sammesteds fastsat saaledes, at denne

Embedsmand for.de tre tørste Aar af hans Ansættelse

i bemeldte Embeder erholder 1500 Rbd. Selv, for det

fjerde Aar 1600 Rbd., for det femte Aar 1700 Rbd.,

for det sjette Aar 1800 Rbd., for det syvende, ottende

og niende Aar 1900 Rbd., og for det tiende Aar samt

den fblgende Tid 2000 Rbd. Sblv aarligen, Alt uden al

Afkortning og saaledes, at samtlige disse Summer ud-

redes af den islandske Jordebo^skasse.

. . . (Amtmanden paa Færoerne) . . . Ibvrigt forblive

de fornævnte Embedsmænd nu tillagte aarlige Ridråg

til Contoirhold uforandrede. — Kjbbenhavn den 2. Ok-

tobr. 1832*
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oktbr. Kongelig Resolution ang. Gagetillæg for Ad-

ministrator af det kgl. Jordegods i Guldbringe

SySSel. Khavn den 2. Oktbr. 1832.— I Rentekam-

merets Forestilling 25. Septbr. bemærkes, at den nuværende

*) communiceret Stiftamtmanden og Landfogden over Island

ved Rentek. Skrivelser 27. Oktbr. 1832. Rentek. Isl. Co-

pieb. 9, Nr. 900—901.
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Administrator over det kongel. Jordegods i Guldbringe Syssel

havde oftere andraget paa, at den ham tillagte Lbn var for

ringe, idet han beregnede den til 533 Rbd. 72 Sk. Selv, hvor-

fra omtrent 200 Rbd. medgik til Comptoirhold. Amtmanden
havde bekræftet Rigtigheden heraf og anbefalet den nuværende

Administrator til Gageforbedring. Denne havde ansogt om at

erholde enten l

Je af Indtægten, eller et Gagetillæg af 200 Rbd.

aarligj og Kammeret bifalder det første Alternativ, hvorefter

Tillægget vilde netop bliye 200 Rbd. — Rentek. Relat og

Resol. Prot. 1832 C, Nr. 307.

Vi ville allern. have Sysselmanden for Guldbringe

°S Kjose Sysseler i Islands Sonder-Amt, fra indeværende

Aars Begyndelse at regne, forundt som Gagetillæg Ve

Deel af Nelto- Indlægterne af Vort Gods i Guldbringe

Syssel, bemeldte V6 Deel beregnet af det Belfib i Penge,

han som Administrator for ovennævnte Gods aarligen

indbetaler i Vor Kasse. — Kjbbenhavn den 2. Oktobr,

1832 *

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 6. Oktbr

°g Oster- Amtet, ang. nogle Punkter i Sportel-

lovgivningen. Khavn den 6. Oktobr. 1832. —
canc. 3. Departem. Brevb. 1832, Nr. 3445. Algreen-Ussings
Reskriptsamling 1832, S. 389—390.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 12. April

8i dstl. henstillet til Gancelliets Resolution:

1) om den ved For. 4 9. Marts 1817 § 4, cfr. med
P, ak. 30. Oktbr. 1818, for Logbogers og Skibs-Journalers

tøersyn og Paategning fastsatte Betaling af respec-
llVe

2 Bbd. og \ Rbd. Solv endnu, efter at Sportel-

Re8lementet af -10. Septembr. -1830 er emaneret, bor
er^gges foruden det i bemeldte Reglements § 62
^or Skibspapirers Paategning m. m. bestemte Gebyr,
eUer om dette kan antages tillige at indbefatte hiin

1>V

J communiceret Stiftamtmanden over Island ved Rentek,

Skriv. 27. Oktbr. 1832. Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 902

i
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1832. Betaline, samt om hvilken Betaling der nu bliver at

6. Oktbr. beregne for Logbbgers og Skibs- Journalers Aulhorisa-

tion, forsaavidt denne paa Island maalte forlanges. —
2) om de i bemeldte Sportel-Reglement § 15 4. Membr.

bestemte Diæter ogsaa tilkomme Dommerne i Delinquent-,

Justits- os; offentlige Polilie- Saser, eller om Plak. 21.

Marts "1800 endnu bliver at fblge med Hensyn til disse

1 denne Anledning skulde Cancelliet tjenstligst til-

melde fir. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjcndtgjbrelse:

ad 4: Dersom Forordn. -19. Maris 4 847 og Plak. 30.

Oklbr. 4 818 for havde været anvendelige paa Island,

kunde der vel være Grund til at antage, at der for

Logbbgers og Skibs- Journalers Foreviisning og Paateg-

ning fremdeles skulde erlægges Betaling efter bemeldte

Anordninger, særskilt fra den, Sportel-Ueglem. 10. Seplbr.

4 830 § 62 bestemmer for Skibspapirers Paategning m. v.

Men hine Anordninger fordre ingen Foreviisning af Log-

bbger og Skibs -Journaler paa Island, ligesom der vel

endnu mindre sammesteds bliver Tale om Udstedelse

og Aulhorisalion af Logbbger eller Skibs-Journaler. Den

citerle § af Sportel-Beglemenlet omhandler derhos kun

Journalens Foreviisning for de indenlandske Fiske-

jagter, men ikke Aulhorisalion af deslige Journaler,

hvorpaa Bestemmelserne i For. 4 9. Marts 4 847 heller

ingenlunde passe. Foreviisning og Paategning af be-

meldte Boger finder derimod paa Island alene Sted .
i

Kraft af de for delle Land udgangne særegne Handels-

Anordninger, i Forbindelse med de bvrige Skibspapirer,

og Betalingen er for det Hele samlet ansat ved Sportel-

Beglem. § 62, hvis Ord omfatte Tilfældet.

ad 2: Da oftnævnte Beglement § 4 5 ikkun angaaer

private Sager, kunne Retsbetjentene i criminelle Sager

ikke fordre hbiere Diætpenge end Plak. 24. Marts 4800

hjemler. — Det kgl. Danske Cancellie den 6. Oktobr.

4832.



Canc. Skriv. ang. Forlovspenge af Arv. 205

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over *832.

Island, ang. Forlovspenge af Arv paa Island.

Kliavn den 6. Oktobr. 1832. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1832, Nr. 3442—44. Algreen-Ussings Reskriptsamling

1832, S. 388 med Anmærkning.

At Hans Maj*. Kongen paa Cancelliets derom aller-

underd. nedlagte Forestilling under 19. f. M. allern. har

behaget at resolvere saaledes:

MVi ville allern., at Norske Lovs 5. Bogs 2. Capitel

76 Art., angaaende Forlovspenge af Arv, som fores ud

fra den Jurisdiction, hvor den er falden, ikke bringes

til Anvendelse i Island".

Det skulde man ikke undlade herved tjenstl. at

tilmelde Hr. Stiftamtm., med Hensyn til Stiflets Skrivelse

af 22. August 4827, til behagelig Underretning. — Det

kgl Danske Cancellie den 6. Oktobr. 1832 1
.

s. D. Canc- Skrivelser af samme Indhold mut. mut. til begge

Amtmændene i Island. Canc. 3. Depart. Brevb. sst.

I allerund. Forestilling 19. Septbr. yttrer Cancelliet,

at det „antager, at Forlovspenge ifolge Norske Lovs By-

dende stricto jure maa kunne fordres der paa Oen (d. e.

paa Island), da N. L. 5. B. 2. Cap. ifolge Reskriptet

17. Februar 1769 sammesteds skal være gjeldende Regel

for Arveretten og Arvedelingen, og om end bemeldte aller-

nyeste Reskript lod sig fortolke paa en mere indskrænket

Maade, formener Cancelliet dog, at man ikke b8r være

tilbcJielig til at bifalde en Fortolkning, der kun vilde give

Næring til den Tendents, der i senere Tider har viist sig

til at indskrænke de Lovbestemmelser, som have gjort

visse Dele af Norske Lov gjeldende for Island, og atter

der at gjbre gamle Love gjeldende, som ellers forlængst

ere ansete afsk affede og ei uden stor Forstyrrelse i den

tilvante Retstilstand lade sig paany kalde ilive. — For-

uden at der imidlertid kunne opstaae mange Tvistigheder

om forbemeldte Lovsteds rette Forstaaelse og Anvendelse,

vilde der og være mere Vidtloftighed forbunden med denne

nnge Afgifts Oppebbrsel i Island, end Indtægten fortjener,

ligesom Afgiften for smaae Arvelodder dog altid efter de
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* 832 - Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Islands
9. oktbr,

Nord_ Qg oster.Amt
^ ang B etaiing for Dovstummes

Underviisning. Khavn den 9. Oktbr. 1832 1
.
—

Canc. 1. Depart. Brevb. 1832, Nr. 2416.

Den kgl. Direction for Dbvstumme-Institutet her i

Staden har hertil indberettet, at den dbvstumme Dreng

Sigfus Sigurdsson af Hals Rep under Norder Syssel den

4 8. f. M. er modtaget i bemeldte Institut.

Ved tjenstl. at meddele Hr. Amtm. dette til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendlgjorelse, skulde

Cancelliet lige tjenstl. tilfoie, at, forsaavidt der, som af

den med Hr. Amtm. 1 Skrivelse af 4 8. Januar d. A. ind-

sendte Correspondence med Cancellieraad og Syssel-

mand Bjbrnsen, og Repslyrer, Dannebrogsmand Jonsson

erfares, er opslaaet Spbrgsmaal med Hensyn til Lignings-

maaden af Udgifterne ved bemeldte Drengs Equipering

og Reise til Danmark, saavel som for hans Ophold paa

Instilutet, da ville samtlige disse Udgifter blive at ud-

rede af Amtets Fattigkasser, og Liguingen skee paa hvert

Reps Beboere paa samme Maade som andre Bidrag til

der bestaaende Forhold vil blive trykkende. Da det der-

hos maa ansees for aldeles afgjort, at der ved den i Ar-

tiklen nævnte „Husbond", som Afgiften tilkommer, maa,

i Overeensstemmelse med N. L. 5—2—91, der dog strax

efter blev forandret ved Reskr. 31. Mai 1690, forstaaes

den, som har Skiftejurisdiction, og det saaledes bliver

Kongens Kasse, eller i alt Fald de islandske Kjbbstæder,

den burde tilfalde, maa Cancelliet være af den .allerund.

Formening, at der ikke kan være nogen Betænkelighed

ved at lade den omhandlede Afgift for Islands Vedkom-
mende bortfalde". — Canc. 3. Departem. Forestill. 1832,

Nr. 128; Algreen-Ussings Reskriptsamling for 1832, S. 388

Anmærkn. — Jevnf. Canc. Skriv. 16. Juni 1832, ovenfor

S. 132—133.

') Canc. Skriv. 8. Januar 1831.
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Amtsfatligkasserne lignes, efter den hidtil brugte Maade. 4832.

— Det kgl Danske Cancellie den 9. Oktobr. 4832 1
. "^3ktbT

Cancellie • Circulaire til Amtmændene, ang. i6. oktbr.

schematiske Beretninger om offentlige Politie-

Sager. Khavn den 16. Oktobr, 1832. — Dette

Circulaire skal ifblge Cancelliets Brevbog være sendt til
<t
alle

Amtmænd (Island undtagen)", men er dog optaget her i Sam-
menhæng med Canc. Circulaire 6. Decembr. 1831. — Canc.

2
- Dep. Brevb. 1832, Nr. 3185—3197 ; Canc. 3. Dep. Brevb.

1832, Nr. 3572—3604. Original- Aftryk som „Circulaire", 2

Blade i i**., med følgende Schema paa et Halvark. Algreen-

Ussings Reskriptsamling for 1832, S. 401—403 (med Schema),

Ved Circulair- Skrivelse af 6. Decbr. f. A. under-

rettede man (Tit.) om, at det var paatænkt, i Forbin-

delse med de schematiske Oversigter, som aarligen her-

fra forfattes over Sager anga'aende Forbrydelser og

Straffe, der i Aarels Lob ere behandlede ved de ordi-

naire civile Belter i Danmark, tillige at meddele Op-

lysning om, i hvor lang Tid saadanne Sager have været

under Behandling. Da Collegiet er sindet at meddele

lignende Oplysning om de offentlige Polilie-Sager, under

hvilke Nogen er domt til hbiere Straf end Boder, saa

skulde man tjenstligst anmode Dem om,, at paalægge

samtlige Politiedommere i Deres Distrikt, i Forbindelse

med de trende Beretninger om Sager angaaende For-

brydelser og Straffe m. v., som de aarligen indsende,

herefter tillige al afgive en fjerde i Overeensstem-
,

melse med vedfolgende Schema indrettet Beretning,

hvori oplyses, med Hensyn til hvormange af de for hver

enkelt Classe af Forseelser til hbiere Straf end Boder

dbmte Individer Sagerne ere blevne paakjendte i fbrste

*) s. D. Canc. Skrivelser til Rentekammeret og til Biskoppen

over Island, hvorved Underretning meddeles om det oven-

staaende Amtmanden givne Svar. Canc. 1. Departem.

Brevb. sst.
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1832. Instants i tørste, anden, tredie Maancd fra Forhbrs Be-

• Oktbr. gyndelse, og med Hensyn til hvormange de idbmte

Straffe ere blevne exeqverede, eller deres Fuldbyrdelse

paabegyndt i tørste, anden, tredie Maaned fra samme

Tid at regne. Herved bliver imidlertid at bemærke,

at, saafremt nogen Sag har henslaaet i længere Tid

end 3 Maaneder, maa der lilfoies en Rubrik eller saa-

mange nye Rubrikker, som efter de Tidspunkter, hvori

en eller anden Sags Paadbmmelse i tørste Instans eller

dens endelige Afgjbrelse falder, ere fornbdne, dog at

og, hvis dette maatte medfbre stbrre Bekvemmelighed,

Tallet af de enkelte Sager, som ere blevne respective

paadbmte i tørste Instants og bragte til endelig Afgjb-

relse efter 3 Maaneders Forlob, kan opgives særlig og

udenfor Schemaets specielle Rubrikker, enten i en al-

mindelig Anmærknings-Rubrik eller ved Schemaets Slut-

ning, hvorved dog Bemærkning om, hvilken Classe af

Forseelser slige Sager have angaaet, ikke bor mangle,

lbvrigt bliver det i Overeensslemmelse med Schemaet

at oplyse, i Henseende til hvormange Individer Sagerne

henstaae formedelst Appel eller Ansbgning. — Detkgl.

Danske Gancellie den 16. Oktobr. 1832.

[Scoema].

Oversigt over den Tid, hvori de ved N. N. Juris-

diction i Aaret N. N. behandlede offentlige Polilie-Sager,

under hvilke hbiere Straffe end Boder ere lilfundne, have

været under Behandling fra Forhors Begyndelse at regne.

Forseelsernes

Be-

skaffenhed

Antallet af Indivi-
der, med Hensyn til

hvilke Dom er af-

sagt i 1. Instants

Antallet af Indivi-

der, med Hensyn til

hvilke Straffene ere

exeqverede eller

begyndte at sættc>

i Fuldbyrdelse

Antallet afIndi-

vider, med Hen-
syn til hvilke

Sagerne hen-
stanc formedelst

Appel

Antallet afIndivider,

ned Hensyn til hvil-

ke Sagerne henstaae

formedelst indgive"

AnsSgning om Straf-

fens Formildelse

eller Eftergivelsei 1.

Maa-
ned

i 2.

Maa-
ned

i 3.

Maa-
ned

i 1.

Maa-
ned

i 2.

Maa-
ned

i 3.

Maa-
ned
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmand Grev *83a:

^uth, ang. Arbeiderne ved de islandske Kyst- ^S^L
tort efter Opmaalingerne. Khavn den 3. Novbr.

1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 913.

* Anledning af Hr. Grevens behagelige Skrivelse
af 22. Januar d. A., os; derved fulgte Andragende fra

'orhenværendelnspecteurved Classelotteriet, H. J. Scheel,
^v°ri han anholder om, at det maalte vorde overdraget
u i ham at udfo're de lilbageslaaende Arbeider ved den
1 Sln Tid foretagne Opmaaling af Islands Kyster, m. m.,

skulle vi ikke undlade, efter at have desangående
c°rresponderet med Bestyrelsen for det kongl. Sbkort-

Archiv, Ijenstligen at anmode Dem om at tilkjéndegive

bemeldte Scheel, at Kammeret forelbbigen overdrager
^ aiTl at fuldføre følgende af ovennævnte Arbeider,

nemlig

tende

1) Et Triangel - Kort over hele Arbeidet, indbefat-
tende saavel Hoved- Trianglerne som Bi- eller Neben-
ria nglerne, og alle indskaarne Punkter med vedskrevne

Sto>elser af alle Siderne. — 2) En Journal, indbefat-

1 sldrsle Fuldstændighed : a) alle geodætiske Ope-
rationer, nemlig: Basismaalingerne med nbie Forklaring
°Ver

Maaleslængerne, og hvilken Forsigtighed man har
anvendt ved at bruge dem, samt med hvilke Etaions
6 have været sammenlignede, og om disse Elalons

endnu ere til; Vinkelmaalingerne paa enhver Slation,
11 fl n at udelade nogensomhelst, hvorlidt den end maalte
Synes at stemme med Resten; alle maalte Zenilh- Di-

stancer af terrestriske Gjenstande; Beregning af hele

^
e af Moved- Trianglerne, reduceret til Horizonten;

^

eregning a f Coordinalerne til Reykjaviks Meridian og

p

araI,el for hvert Triangel-Punkt, og for hver fra tvende
^unkter

indskaarenGjenstand; Beregning af alle Punkters
er over Vandspeilel, saavidt disse trigonometrisk ere

estemte.
a ]j e astronomiske Observationer uden
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1832. Undtagelse og af hvad Navn nævnes kan, i den Orden

8. Novbr. de ere foretagne med Barometer- og Thermometer-
""""""

" Stand, hvor denne er observeret; derefter alle Resul-

' tater og Tidsbestemmelserne med Tabel over Uhrenes

Gang; alle Resultater af de gjorte Azimuth - Observa-

' tioner til Meridianens Bestemmelse; alle Resultater af

de gjorte Brede - Observationer for hvert Sted især;

alle Resultater af de gjorte Misviisnings- Observationer.

— c) alle meteorologiske Observationer; Instrumenter-

nes Sammenligning med andre Instrumenter; Beregning

af de ved Barometer-Maaling bestemte Hbider. — d) Be-

skrivelse over alle de til Observationerne brugte Instru-

menter og Hjælpemidler; Forklaring over Arbeidsmaaden

og de brugte Signaler; Bemærkninger over Landet og

Localiteterne.

Af Forestaaende vil det Vigtigste, som altsaa forst

maa begyndes paa at bringes i det Rene, være: Tri-

angelkorlet. Journalen over de geodætiske Arbeider ved

de astronomiske Observationer til Azimulhets Bestem-

melse og Nettets Orientering.

Foruden de til disse Arbeider henhørende Obser-

vationer og Beregninger, Scheel allerede har modtaget

efter hans derfor under 25. Novbr. f. A. meddelte Til-

staaelse, Holger endvidere til Afbenyttelse i saa Hen-

seende de paa indsluttede Fortegnelse anfbrte Bereg-

ninger og Korter m. v., hvilke Hr. Greven ligeledes

vilde behage at tiislille ham, imod derfor at modtage

hans Qvittering, som hertil forventes indsendt. Efter-

. haanden som nogen samlet Deel af fornævnte Arbeider

er tilendebragt, anmodes Hr. Greven om at paalægge

Scheel at tilstille Dem samme til videre Indsendelse

hertil, ligesom dette ogsaa forventes iagttaget ved samt*

lige ham tilstillede Beregninger, Korter og Documenter

m. v., saasnart de til det ham overdragne Arbeide ere

afbenyttede. — Rentekammeret den 3. Novembr. 1832.
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Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske

Oancellie, ang. Rettigheden til det paa Kloster-

godsernes Forstrande opdrevne Vrag. Khavnden

10. Novbr. 1832. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 915.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1833, S. 16—18 Anmærkn.

Som af indslultede Skrivelse med Bilage fra Stift-

amtmand Krieger behageligen vil erfares, har Kammeret

fundet sig foranlediget til at forlange Oplysning om,

hvorfor Auctionsbeldbet for nogle Bjelker, som ere op-

drevne paa Forstranden til tvende Gaarde under det

Hans Maj*, tilhørende Kirkebai Klostergods, ikke er til-

fælden Klosteret, men beregnet Sysselets Sagefaldskasse

til Indtægt.

I Anledning heraf yttrer Stiftamtmanden den For-

mening, al Plak. af 4. Mai 1778, angaaende Forstrands-

retligheden i Island, ikke gjbr i saa Henseende nogen

Forskjel paa det Hans Maj*, lilhorende Gods og Selveier-

godsel, men at Sysselmanden, og nu efter Reskript af

25. Juli 1808 Sagefaldskassen, maa tilfalde disse Ind-

tægter, ikke blot paa Selveiergodset, men ogsaa paa

Kongens forbeholdne Gods, som ikke er under Forpagt-

Bing, da den Undtagelse, Plakatens 2. § gjbr for For-

pagterne, formenes at være blot personlig, og at op-

hore saasnart Godset ei længer slod under Forpaglning.

Tillige forklares, at denne Formening stemmer med
Praxis i Guldbringe og Kjose Syssel, hvor det samme-

steds værende kgl. Gods aldrig har været under For-

pagtning, men stedse under Administration, og hvor

det her omhandlede Slags Vrag forhen har været taget

l| l Indtægt af Sysselmanden, og efter Reskriptet af 25.

^u 'i 1 808 til Indtægt for Sagefaldskassen, hvorhos yltres,

a t hvis den ommeldte Vragret skulde være reserveret

tor Kongens Gods i Almindelighed, saa at dette ikke i

saa Henseende kunde betragtes som andet Selveier-

^°ds, saa maalte Saadant udtrykkeligen været bestemt

* Plakaten.

14*
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1832. Denne Stiftamtmandens Mening, at Plakaten af 1 778

10. Novbr. ikke gjfir nogen Forskjel paa del kgl. Gods og Selveier-

Godset, forekommer imidlertid Kammeret at være Tvivl

underkastet. Plakatens 3. § er den Deel af Anordningen,

som bestemmer Sysselmandens eller nu Sagefaldskassens

Andeel, og denne § nævner ikkun Selveiergodset. At

Plakatens 2. §, ved at bestemme Vragrettigheden paa

Kongens forbeholdne Gods, nemlig Klostere og Ombuds-

jorder, tilfoier:
((
som ere under Forpagtning", kan neppe

medftfre, at naar dette Gods ikke er under Forpagtning,

det da skulde hore under Regelen i 3. §, efterdi det

da maatte indbefattes under Udtrykket: „Selveiergods",

hvortil dog det kgl. Jordegods aldrig har været hen-

regnet; langt rimeligere synes det, at hiint Tillæg,
t(
som

ere under Forpagtning", blot er foranlediget derved,

at delte den Tid var den sædvanlige Maade, paa hvil-

ken der var disponeret over Kongens Gods, saa at §'en

alfsaa angaaer alt Kongens Gods i Almindelighed, uden

at den tilfældige Omstændighed, om det netop er under

Forpagtning, har anden Indflydelse, end at i saa Fald

Vraget tilfalder Forpagteren. Denne Fortolkning synes

ogsaa at bestyrkes derved, at kun ved samme komme

Plakatens §§ 2 og 3 til at indeholde fuldstændige Be-

stemmelser for Vragrelten paa alle Steder, nemlig Stif-

telsernes, Kongens og Privates Godser, hvilke trende

Slags Godser kjendeligen ere satte i Modsætning til

hinanden; hvortil kommer, at Plakatens § 5, der om-

trent giver samme Regler for den Deel af harpunerede

Ilvaler, der ikke tilfalder Harpunens Eier, nævner kgl.

Klostere og Ombudsjorder uden hiint Tillæg: at de ere

under Forpagtning. Endeligen synes ogsaa den her

yllrede Mening, hvorefter Sysselmandens Ret til Vrag

indskrænkes til Selveiergodset, bedst at komme over-

eens med de Vilkaar, paa hvilke denne Retlighed ved

Resolution af 26. Marts 1736 overdroges Sysselmanden.

Til den Tid aflagde nemlig disse Embedsmænd aarlig

Regnskab for de i deres Distrikt faldende uvisse Ind-

'V.
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komster af Leiermaals- og andre Bdder, samt Drivfisk 1832.

og Tommer, men ved ovenmeldte Resolution tillagdes 10. Novbr.

dem disse Indtægter (forbrudte Hoved- eller Boeslodder,

strandede Skibe og arvelost Gods alene undtaget), imod

aarligen at betale en vis Afgift til den kgl. Kasse, som
|

bestemtes til Halvdelen af Middelbeldbet for hvad der

i de sidste 10 Aar var for hvert Syssel falden. Da nu

ovennævnte Vragreltighed paa de kgl. Godser henhbrte

under Forpagtningen af samme, og altsaa ikke var af

Sysselmanden aflagt Regnskab for, er den heller ikke

bleven indbefattet under den Beregning, hvorefter Sys-

selmændenes Afgift fastsattes. Skulde nu Vragrettigheden

ved Forpagtningens Ophor tiHa]de Sysselmanden, maatte

ogsaa deraf fdlge, al Afgifterue forholdsmæssigen vare

blevne forhoiede, hvilket ikke er Tilfældet. Reskriptet

af 25. Juli 1808 tillægger de da oprettede Sagefalds-

kasser fornævnte til Sysselmændene henlagte Indlægter,

vel uden nogen Afgift, som Sysselmændene ogsaa da

bleve fritagne for, men deraf fdlger ikke, at disse

Kasser have erhvervet storre Ret, end der var tillagt

hine. — Med Hensyn til oflmeldle Vragreltighed paa

Kongens Jorder i Guldbringe Syssel har det idvrigt en
,

særdeles Beskaffenhed. Disse Jorder have nemlig, som

Stiftamtmanden bemærker, aldrig været under Forpagt-

ning, men under Administration, hvilken i 1736 var

overdraget til Landfogden i Island, og som saadan af-

lagde han ogsaa Regnskab for det paa Godsels For-

strande faldende Vrag, tilligemed de ovrige uvisse Ind-

tægter i Sysselet. Ved Resolutionen af 1 736 overdroges

disse Indtægter til Landfogden, imod derfor at svare

en aarlig Afgift, som fastsattes til 12 Specier. Da nu

denne Overdragelse ophdrte ved Reskriptet af 25. Juli

1808, kom Sysselets Sagefaldskasse i Besiddelse af

disse Indtægter. Efter Kammerets Formening maa det

altsaa, paa Grund af disse specielle Omstændigheder,

fremdeles have sit Forblivende ved, at denne Vragrettig-

hed paa det kongl. Gods i Guldbringe Syssel tilfalder
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1832. Sysselets Sagefaldskasse, men paa det Svrige kgl. Gods

i Sonder-Amtet forekommer det Kammeret at have over-

veiende Grunde for sig, at Indtægterne af delle Slags

Vrag tilfalde den kgl. Kasse, hvilket og hidtil har været

Tilfældet med fornævnte Relliahed paa det ksl. Gods i

Islands tvende andre Amter. Forsaavidt imidlertid denne

Indtægt i den forbigangne Tid moatle være beregnet

vedkommende Sagefaldskasse til Indlægt, kan, efter

Stiftamtmandens Andragende, vel Paastand om Tilbage-

betaling frafaldes, i Særdeleshed da Gjenstanden ikkuns

kan være af ringe Betydenhed.

Ved at meddele det kgl. Danske Cancellie disse

vore Ytlringer, skulle vi ikke undlade, forinden Videre

i Anledning heraf foretages, over Sagen at udbede os

meddeelt velbemeldle Cancellies behagelige Betænkning,

og derhos det lndslultede tilbage. — Rentekammeret

den 10. Novembr. 1832.

io. Novbr. Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Spprgsmaalet om Udvidelse af

nogle i Åaret 1829 udkomne Anordninger til

Island. Khavn den 10. Novembr. 1832. —
Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 927.

#

Ved at tilstille Kammeret de fra vedkommende

Ovrigheder indhenlede Betænkninger, angaaende om
hvorvidt nogen af de igjennem det kgl. Danske Can-

cellie i Aaret 1829 emanerede almindelige Anordninger

for Danmark maatte ansees passende til, enten uden

f
eller i alt Fald med visse Modificationer, at ejbres gjel-

dende paa Island og Færoerne, har velbemeldle Can- -

cellie, ved herover i behagelig Skrivelse af 22. Seplbr.

d. A. at forlange Kammerets Betænkning, derhos be-

mærket:

1) at uagtet de omhandlede Forretninger i Plakat

48. Marts 1829 om Betaling for Syns-, Vurderings- og

andre Forretninger ombord paa Skibe m. v., vel yderst
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sjelden forekomme paa Island og Færoerne, maa det 1832.

dog, med Hensyn lil de indkomne Erklæringer, ansees ,T"^T"7J " 1 10. Novbr.
for rettest, at det sædvanlige Gebyr for Synsmænd i

de i Plakatens 2. § omhandlede Tilfælde forhbles til det

dobbelte eller tredobbelte, i Overeensstemmelse med
bemeldte §'s Forskrift og under Iagttagelse af §§ 3 og

— 2) at Forordn, af 21. August -1829, angaaende

Lo'sgjængerie og Betlerie, ikke bor udvides til at gjelde

paa Island, men vel til Færøerne, dog i Henhold til

de af Amtmand Tillisch i hans Erklæring citerede Re-

skripter af 30. Oktobr. 1811 og 29. April 1818; og —
3) at der i Henseende til Plakaten af 25. Novbr. 1829,

°m adskillige Bestemmelser angaaende Behandlingen af

Veisager, ikke med Hensyn til deres Princip kunde være

Noget til Hinder for, at den erklæres for analogisk an-

vendelig paa Færoerne.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade, ved det

'ndsluttedes Tilbagesendelse,- tjenstligst at melde, at

Kammeret maa være aldeles enigt med det kgl. Danske

Gancellie, saavel belræflende de tvende forstnævnte

Anordninger, som at Plakat 25. Novembr. 4 829 ikkuns

toed Hensyn til dens Princip gjores analogisk anvendelig

paa Færoerne, og at iovrigt Bestemmelsen gives de

fornodne Modificationer, som, ifolge af For. om Vej-

væsenet af 13. Decbr. 1793. vel ikke kan antages at

være gjort gjeldende sammesteds. — Rentekammeret

den 10. Novembr. 1832.

Directionen for Universitetet og de lærde io. Novbr.

^kolers Skrivelse til det philosophiske Fakultet

ved Universitetet i Kjobenhavn, ang. Angivelse af

Hebraisk ved anden Examens forste Deel. Rhavn

den 10. Novembr. 1832. — Univ. Dir. Brevb. 1832,

N*. 1068. indigo \é'6 i <d*tik
9

- * 5 «atn&

Efter et derom indkommet, med Professor Hohlen-

bergs Anbefaling forsynet, Andragende fra Studiosus

•
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4832. Stephan Erichsen fra Island, og i Betragtning af de oplyste

lO^Novbr
Omstændigheder, bevilger Directionen, at han, uagtet

han ikke til Examen artium har angivet Hebraisk, maa,

efter at have bivaanet Prof. Hohlenbergs Forelæsninger

over delte Sprog, ved den næst forestaaende forste

Deel af den philosophiske Examen lade sig prove deri

i Forbindelse med de ovrige Fag, som henhore til be-

meldte Examen, under den Betingelse, at han til samme

Tid prbves i det Pensum Hebraisk, der udfordres til

Examen artium.

Dette' meldes tjensll. det philosophiske Fakultet til

bebagejig Underretning, og til Bekjendtgjorelse for Stu-

dent Erich'sen. — Den kgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 4 0. Novembr. 4 832.

14. Novbr. Reskript til Biskoppen over Island, ang. Be-

myndigelse til at dispensere fra nogle Punkter i

Confirmations-Anordningerne. Khqvn den 14. No-

vembr. 1832. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1833. Original i Bispe-Archivet i Tsland. -—

Canc. 3. Dep. Reg, 1831-1833, 453b-454 0832, Nr. 1345).

Coll. Tid. for 1832, S. 817-818. Algreen-UssingsReskriptsaml.

1832, S. 428—429. — Uddr. paa Islandsk i Sunnanp6st.

1835, S. 82.

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give Dig hermed

tilkjende, at ligesom Vi ved Vor allerhbieste Forordning

af 21. Decbr. f. A. allern. have bekjendtgjort, hvad Vi

af Vore i Aaret -1 827 for Vort Kige Danmark udgivne

almindelige Anordninger have fundet det hensigtsmæs-

sigt ved almindelig kundgjort Anordning at foreskrive

for Vort Land Island, saaledes ville Vi endvidere, efter

den Os af Vort Danske Cancellie derom allerund. gjorte

Forestilling, have Dig bemyndiget til at meddele de i

Vor allerb. Forordning 23. Marts 1827 omhandlede Dis-

pensationer fra Anordningerne angaaende Confirmatio-
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nen, forsaavidt saadanne Dispensationer efter Islands 1832.

locale Forhold der kunne finde Anvendelse. CT^T"
14. Novbr.

Derefter Du Dig allerunderd. haver at rette. Be-

falende Dig Gud. — Skrevet i Vor kgl. Residents-Stad

Kjobenhavn den 4 4. Novembr. 4832.

Cancellie-PIakat angaaende offentlige Bekj endt- iA,;Novbr.

gjorelser i den Berlingske Tidende. Khavn den

15. Novembr. 1832. — Denne „Cancellie-Plakat, an-

gaaende offentlige Bekjendtgjbrelsers Indførelse i den af Enken

Sophie Hedevig Beriing udgivne politiske og Avertissements-

Tidende, der hidtil har fort Navnet den Danske Statstidende",

er publiceret ved Landsoverretten i Island den 9. April 1833,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli s. A. — I de

enkelte Jurisdictioner anføres den som publiceret: i Reykjavik

(1833), samt i Hunavatns, Oefjords og Norder-Mula Sysseler

og Vestmannoerne (1834); men er ibvrigt ikke udgiven paa

Islandsk som gjeldende, efter den i For. 21. Decbr. 1831 be-

stemte Regel. — Canc. 2. Depart. Registr. XXXIII, 320*-321 •

(1832, Nr. 757). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid.

for 1832, S. 803-804. Qvart-Forr. for 1832, S. 214; Schou

XX, 520-621.

Kongelig Resolution ang. den islandske Jorde- 27. Novbr.

bogskasses Balance. Khavn den 27. Novembr.

1832. — Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. 1832 C,

Nr. 359; jevnf. Ny Félagsrit X, 39.
9

i

Vi approbere allern., at det Tilskud af 5,646 Rbd.

tø Sk. Solv, som i Aaret ^ 83^ er afgivet fra Finants-

kassen til den islandske Jordebogskasse, ^passerer (il

Udgift for fbrslnævnte Kasse, og har Vort Rentekammer,
Qaar nogle flere Aar ere forlbbne, i bvilke de fornbdne

Sammenligninger imellem bemeldte Jordebogskasses Ind-

tægter og Udgifter blive at anstille, i Henhold til Vor
allerh. Resolution af 24. Mai f. A., at nedlægge nær-
ere allerunderd. Forslag, hvorledes Jordebogskassens



218 Kgl. Resol. ang. Jordebogskassen.

1 832. Indtægter kunne være at forbedre saaledes, at de der-

o«*xt ^T. Paa hvilende Udgifter af samme kunne afholdes, eller
27. Novbr. r D '

hvorledes et islandsk Fond i Kjobenhavn kunde være

at oprette, til at supplere Jordebogskassens Deficit. —
Kjobenhavn den 27. Novembr. -1832.

s. Deebr. Canceilie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Forholdet mellem Jorddrot og Leilænding paa

Island. Khavn den 8. Decembr. 1832. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 4256. Algreen-Ussings Reskript-

samling 1832, S. 449-465.

Det kongl. Rentekammer har i behagelig Skrivelse

af 5. Mai d. A. begjært Cancelliets Betænkning an-

gaaende de Bestemmelser, der maatte ansees tjenlige

til at regulere Forholdet mellem Husbonde og Fæste-

bonder paa Island, om hvilken Gjenstand Kammeret i

1829 har modtaget Forestilling, fra daværende Stiftamt-

mand paa Island, og senere indhentet Erklæringer fra

Landels ovrige Amtmænd.

Foranlediget heraf skulde Cancelliet til de forskjel-

lige i det kongel. Rentekammers ovenmeldte Skrivelse

omhandlede Poster tillade sig folgende Bemærkninger:

1) Ligesom det i alt Fald paa Grund af Forordn,

af 22. Juli 1791 maa ansees afgjort, at Bbndergaardes

Bortbygsling paa Island lovligen kan finde Sted saavel

paa Aaremaal som paa Livstid, saaledes maa man og

med det kgl. Rentekammer være enig i, at det vilde

være i bbieste Grad utilraadeligt, nu at paabyde en

Tvang til at give Livsfæste paa deslige Eiendomme,

som hverken kan med tilstrækkelig Grund ansees lov-

hjemlet, eller er sædvanlig, og som, naar den skulde

være forenet med den gjensidige Forpligtelse for Lei-

lændingen til at blive ved Gaarden for Livstid, hvis

han ikke siden med Jorddrotten kunde forene sig om

Flytning, eller havde en særdeles skjellig og altsaa be-

viislig Grund til at opsige, endog vilde blive til Byrde

A

i
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for den Klasse af Islands Indvaanere, til hvis Bedste 4832.

slig Indskrænkning skulde paalægges Jordeieren. For- 8. Decbr.

uden de i det kgl. Rentekammers Skrivelse anforte vist-

nok afgjbrende Grunde imod at paabyde de omhandlede

Eiendommes Bortfæstelse paa Livstid, skal Caneelliet

endnu bemærke, at da der ikke paa Island, som i Dan-

mark, exislere Jordegodser med tilhorende Bbndergods,

som nodvendigviis skal besættes med Fæstere, ei

heller, saavidt vides, noget Forbud for den, der eier

flere Gaarde, mod at drive dem samtlige paa egen

Regning, saa vilde en Bestemmelse mod at bortbygsle

den Gaard, man for Tiden ei selv vil bruge, paa Aare-

maal, ikke have den Gonsistenls, som et lignende For-

bud har i Danmark, hvorimod det vilde være særdeles

bebyrdende for den, der eiede en Gaard, som det for

Tiden ei convenerede ham at drive paa egen Regning,

°m han, ved et Forbud imod at overlade Gaarden

anderledes end med Livsbygsel, skulde hindres i at

°verlade den saaledes, at han fik Leilighed til siden,

naar det stemte med hans Interesse, at tiltræde den

eller overlade den til en Son eller sælge den, hvorved

°g maa bemærkes, at Plak. af 7. Juni 1806, uagtet den

har udvidet For. af 19. Marts 1790 til Selveier- og Arve-

fæstegaarde, dog har erkjendt Nødvendigheden af, at

der i den Henseende gives Adgang til Dispensation.

Det vilde derhos, med Hensyn til de i Forhold til Ejen-

dommenes Værdie særdeles betydelige Byrder, som
Rettergang medfbrer i Island, være haardt, om en Jord-

drot skulde nodes til at overlade Brugen af sin Eien-

paa en saadan Maade, at han, om Leilændingen

mishandlede den eller idvrigt misligholdt Contrakten,
ei kunde blive ham qvit uden ved Hjælp af en Proces,

der inuligen vilde gaae gjennem alle Instantser. Ende-
øen har det paa Island, hvor Jorderne ei kunne be-

ates til Agerdyrkning, men kun til Græsning, ingen-

lunde den Interesse enten for det Offentlige eller for

Jordernes Brugere, at disse blive for en lang Tid i
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1832. Besiddelse af samme, hvorimod det netop maa antages

8. Decbr. at stemme med Brugshavernes Interesse og med Tingenes
-

* naturlige Gang, at disse faae Leilighed til idelig at om-

bytte et Jordbrug med et andet, og i Særdeleshed at

gaae frem fra det mindre til det stbrre. efterhaanden

som den Paagjeldcnde finder Leilighed til at anskaffe

sig flere Creaturer, hvilke, efter Landels Naturbeskaffen-

hed, have langt stbrre Betydenhed i Forhold til selve

Gaarden, end i Danmark.

Idvrigfc skj&nner Cancelliet det ikke aldeles nbd-

vendigt, at der udvirkes noget Lovbud for at bekræfte

Gaardeierne i den ovenmeldte Frihed til at bortbygsle

deres Gaarde paa Aaremaal, men det vilde i alt Fald

formentlig være tilstrækkeligt, om det kgl. Rentekammer

ved Skrivelse tilkjendegav samtlige Amtmænd i Landet,

at en slig Overdragelse ei var lovstridig. Dersom imid-

lertid en Anordning skal udvirkes for nærmere at be-

stemme Forholdet mellem Eier og Leilænding, kunde

denne og let indirekte bekræfte en saadan Frihed, uden

at en udtrykkelig authentisk Fortolkning behovedes,

hvilken maaskee vilde opvække Tanken om, at det dog

i Grunden var en Lovforandring, som under denne

Form blev indfort.

2) Cancelliet kan ikke Andet end med det kongl.

Rentekammer erkjende, at det fra flere Sider vilde

være gavnligt, om der stedse angaaende Jorders Bort-

bygsling blev oprettet skriftlig Conlrakt, men finder det

dog tvivlsomt, om der er tilstrækkelig Grund til at

gjbre denne Form til en ufravigelig Pligt, og dermed

endog forbinde Forpligtelse til at lade Contrakten thing-

læse. Det synes ikke, at den hidtil sædvanlige Mangel

af skriftlige Contrakter har medfdrt Forvirring eller

Trætte mellem Jorddrot og Leilænding, og det skjbnnes

ikke, at Skrift og Thinglæsning enten med Hensyn til

tredie Mand eller for den offentlige Interesses Skyld

er fornoden, undtagen forsaavidt dermed skulde for-

bindes nogen Control med, at Gaarden, i Særdeleshed

i

i
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hvad Bygningen angaaer, holdes vedlige, hvilket i det 4832.

Folgende nærmere omhandles. Det er og vanskeligt 8. Decbr.-.

at træffe nogen hensigtsmæssig Garantie, hvorved el

Bud af foranforte Indhold kunde overholdes, og lige-

som de af det kgl. Rentekammer anfbrte Grunde, imod

i den Henseende at fblge Analocien af For. af 29. Juni

4792, vistnok maa erkjendes for afgjbrende, saaledes

synes der og paa den anden Side at være nogen Be-

tænkelighed ved den af det kongel. Rentekammer paa-

tænkte Bestemmelse, at Eieren, i Mangel af hine For-

maliteters Iagttagelse, skulde tabe sin Ret til Afgiften,

og Contraklen ibvrigt være uden Gyldighed. Foruden

at der i alt Fald benovedes en nærmere Bestemmelse

i denne sidste Henseende, for at ikke Leilændingen bie-

blikkelig skulde kunne udkastes, naar Jorddrotten, som

ei havde givet Bygselseddel, eller han, saavel som Lei-

lændingen, havde forsbmt at sbrge for dens Thinglæs-

ning, fandt det for godt, forekommer det Collegiet be-

tænkeligt at sanctionere Noget, hvorved der vilde aabnes

Leilighed til at bryde den Tro og Love, der stærkere

end alle Formaliteter opretholder conlraktmæssige Ret-

tigheder. Det er derhos vel og uvisl, om et sligt Bud

vilde fore til Maalet; thi de facto vilde man maaskee

fremdeles som hidtil lade det, i gjensidig Tillid, beroe

ved mundtlig Aftale, og i Tidens Længde kunde Lov-

budet gaae i Glemme, indtil en enkelt troibs Jordeier

eller Leilænding gjorde Brug deraf til Fornærmelse for

den troskyldige Medcontrahent, der ikke havde tænkt

Paa hiint vilkaarlige Lovbud. Snarere synes, efter dette

Collegii Formening, en Mulkt at kunne være passende,

der, naar Sysselmanden blev tilpligtet ved Mandtals-

ringene at controllere med de i det sidste Aar fore-

gaaede Besiddelses - Forandringer, vel ei behbvede at

være synderlig hbi, og som ibvrigt kunde fordobbles
for hvert Aar, Forbudet vedblev at være uopfyldt.

kaafremt Bygselsedler imidlertid skulde oprettes og
tbinglæses, kunde Gebyret for disses Thinglæsning
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1832. maaskee være de i Sportel-Reglem. af 40. Seplbr. 1830

8. Decbr, § 30 fastsatte 36 Sk., hvor Gjenstanden er en fuld

"""'"^^Gaard, men med Hensyn til de mindre Eiendomme det

Halve, men ogsaa i denne Henseende vilde der vel

ofte opstaae Vanskelighed ved at bestemme, hvad der

,
er en fuld Gaard eller ikke. For Protokollationen maatte,

som det kgl. Rentekammer bemærker, den i bemeldte

Reglements § 29 fastsatte Arkebetaling erlægges.

Men Cancelliet maa, i Henhold til det Anførte, og

da et Lovbud om slige skriftlige Contrakter og disses

Thinglæsning sandsynligviis vil for de Paagjeldende

være temmelig bebyrdende og mulig vække endeel

Misfornbielse, være tilbbieligt til at ansee det rettest, at

det i denne Henseende forbliver ved den hidtil der

stedfundne Skik og Brug, saa meget mere, som de

Grunde, hvorpaa Bestemmelserne derom for Fæstebreve

i Danmark ere byggede, ere uanvendelige paa Island.

3) En Forpligtelse for den Jordeier, der overdrager

sin Gaards Bygninger med Livsbygsel, at overlevere

den ved Syn, forenet med en Forpligtelse for Jord-

drotten til, inden Afhjemlingen, selv at afhjælpe Mang-

lerne, og med den Virkning, at hverken Fæld eller

Landskyld kunde fordres forinden Gaarden i forsvar-

lig Stand er overleveret, forekommer Cancelliet deels

ikke at harmonere vel med den Frihed, som antages

at finde Sted paa Island til at besætte Gaardene med

Livsfæstere eller ikke, deels at kunne medfore endeel

Ulempe. Bekostningerne ere ikke for lidet at agte paa

Island, især da Leilændingerne, uagtet de fik Livsfæste,

dog efter Skik og Brug ofte om faa Aar igjen flyttede bort;

men derhos kunde en Forpligtelse til at aflevere Gaar-

den i forsvarlig Stand, uagtet Leilændingen var fornbiet

med den mindre fuldkommen, let misbruges til Vexa-

tioner fra herskesyge og egennyttige Øvrigheders Side,

og vilde formentlig ogsaa i og for sig være betænkeligt

baade fordi Jorddrotten ofte boer langt borte, og fordi

det vel ofte mangler paa det tilGaardens fuldstændig

*
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i

Istandsættelse fornbdne Tommer, der maaskee i en

given Tid er saa dyrt, at det kan være af Vigtighed 8. Decbr.

at udsætte istandsættelsen til en bedre Tid. Tvangs-

midlet er desuden mere udstrakt end i Danmark (cfr.

For. 8. Juni 1787 § 2), hvor der ibvrigt fra flere Sider

var stbrre Anledning til at ejbre Gaardes Overlevering

ved Syn til ufravigelig lovbefalet Pligt, saasom med
Hensyn til at Bbndergaarde her i Higet skulle bort-

fæstes paa Livstid; at der horer en tilstrækkelig Heste-

besætning samt Inventarium til at kunne drive en dansk

Bondegaard (hvorimod det kgl. Rentekammer selv har

antaget, at Intet bestemt i saa Henseende bor fordres

i Island); at Jorddrotterne i Danmark udgjorde en fra
i

Fæsterne afsondret og dem overlegen Borgerklasse,

medens ingen mærkelig Forskjel mellem Jordeieres og

Leilændingers borgerlige Stilling synes at finde Sted

paa Island. Det er i det Hele kun til Beskjærmelse

for Bondeklassen For. af 8. Juni 4 787 er givet, hvorimod

den omhandlede Bestemmelse i Island alene maatte

motiveres ved det Offentliges Interesse i at sbrge for

Bbnderbygningernes Vedligeholdelse, da det ikke kan

antages, at Leilændingerne lide under den nuværende

Tingenes Orden, hvorefter det beroer paa Parterne,

°m de til deres Sikkerhed ville erhverve saadan

Forretning, med de Undtagelser, som, til Betryggelse

for offentlige Eiendomme, ere gjorte ved disses Bort-

bygsling. Endnu maa bemærkes, at der vel i alt Fald

maatle bestemmes eu vis Tid, hvori Jorddrotten, uagtet

Mangler fandtes ved Bygningerne, maatte være beret-

tiget til at fordre Jordskyld, thi han maatte dog have

Dogen Frist til at sætte Bygningerne i Stand, naar disse
/

ved den ældre Leilændings Fratrædelse vare forfaldne,

ligesom det og kunde hænde, at den Jorddrot, der

efter sin Mening havde sat Bygningerne i forsvarlig

ktand, dog siden ved Synsforretningen ikke fandtes at

have tilfredsstillet alle de Fordringer, som Synsmændene,
tvis Maalestok let kan blive meget ulige, maatte fordre,

t %
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4832. og det da vistnok var haardt, om han ingen Jordskyld

8. Decbr. maatte nyde forinden han tik Bygningerne salte i den

Stand, at de ved en ny Synsforretning fandtes for-

svarlige.

Forsaavidt det kongl. Rentekammer holder for, at

Overlevering under Syn i de Tilfælde, hvor Gaarden

ikkun borlbygsles paa Tid, ogsaa bc5r finde Sted, men

Budet kun motiveres derved, at Bygselmanden i mang-

lende Fald blot skal svare til forsætlig Beskadigelse,

maa Gancelliet bemærke, at paa den Maade vilde dog

formentlig kun lidet udretles for det egentlige Oiemed,

nemlig at tilveiebringe Control med at Gaarden holdes

i god Stand; thi Bygsel paa Aaremaal vilde vel, under

de tilsigtede nye Bestemmelser, endog blive hyppigere

end hidtil. Hvad Cancelliet forhen har tilladt sig at
^

anføre om det Betænkelige i at tilstede Borgerne, paa

Grund af en eller anden Forsommelse, at tilsidesætte

Tro og Love, vilde og her finde Anvendelse.

Idvrigt kunde det synes, at naar det kun med

Hensyn til det Offentliges Interesse skulde paasees, at

Bygningerne paa en borlbygslet Bondegaard vare for-

svarlige, saa vilde det være mere conseqvent, at Con-

trollen, hvor den ibvrigt er iværksæltelig, blev udvidet

til alle Bondebygninger, hvad enten de ere i Eiers

eller Leilændings Besiddelse.

Skjondt Cancelliets Pluralitet saaledes har fundet

overveiende Betænkeligheder ved de under Nr. 2 og 3

fremsatte Forslag, saa er der dog under Forhandlingerne

i Collegiet blevet yttret den Mening, at da det af de

indsendte Erklæringer fra Amtmændene fremgaaer, at

Bygningerne paa Fæstegodset i Island næslen overalt

mere og mere forfalde, og da det maa ansees klart,

at disses Vedligeholdelse, hvad enten Fæstet udstedes

paa Livstid eller paa Aaremaal. er af storste Viglighed,

saavel med Hensyn til Landoeconomien som til Ind-

vaanernes Sundhedsforfatning og Cultur, samt da det

fremdeles ikke kan ansees uvigtigt at' modvirke Mis-

/
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brugen af den Adgang, Leilændingerne for Tiden have 1832.

til at flytte fra et Fæste til et andet, saa turde det til 8. Decbr.

Opnaaelsen af disse Oiemed, paa en Maade, hvorpaa

de ovenomhandlede Inconvenientser kunde undgaaes,

maaskee være hensigtsmæssigt, ved Lov at gjore Jord-

drotterne til Pligt, med deres herefter tiltrædende Fæ-

stere at indgaae skriftlig Contrakt, samt derhos, uden

Hensyn til, om Eiendommen bortfæstedes paa Livstid

eller paa Aaremaal, at overlevere Bygningerne ved Syn,

der udviste deres mangelfrie Forfatning, alt under en

aarlig Mulkt fra 2— 10 Rbd. Sblv. — Da imidlertid el

ubetinget Paalæg i denne Henseende undertiden kunde

være altfor byrdefuldt for Jorddrotterne, kunde Amt-

mændene bemyndiges til, paa betimelig derom ind-

given Ansogning, at bevilge 1 å 2 Aars Dispensation

fra Mulktens Anvendelse, naar dertil skjbnnedes at

være særlig Anledning, dog at derom aarlig fra de ved-

kommende Amtmænd indgaves Beretning til det kgl.

Rentekammer, der oplyste, hvor ofte de havde afbe-

nyttet den ommeldte Bemyndigelse, med hvilken Be-

retning Ansbgningerne da maatte medfblge som Bilage.

For at controllere Lovbudets Overholdelse, kunde

det paalægges Repstyrerne paa Mandtalsthingene at

leddele Sysselmændene skriftlig Forklaring angaaende

de Fæsteforandringer, der i Aarets Lob vare forefaldne

1 Distriktet, hvorefter Sysselmændene, saafremt det deraf

maatte oplyses, at Lovbudet i en eller anden Hen-

seende var overtraadt, havde at forfolge Sagen mod
de Paagjeldende paa sædvanlig Maade.

4) Hvad Landskylden og bvrige Præstationer fra

Leilændingens eller Leietagerens Side angaaer, maa
kancelliet aldeles tiltræde hvad det kgl. Rentekammer

desangaaende har yttret; men man anseer det ibvrigl

tvivlsomt, om en ny Lovbestemmelse behbves til Sanction

af den Frihed, der i denne Henseende med Grund an-

tages at burde indrommes Jordeierne.

X-B. 15
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5) De foreslaaede Qvitleringsbbger kunne i sig

være nyttige, men, hvis ingen Thinglæsning af Bygsel-

sedlen skal paabydes, kan vel heller ingen Control

finde Sted med bemeldte Bdgers Anskaffelse. Dog

kunde det, i Analogie af N. L. 3— 4 i—22, fastsættes,

at Leilændingen kan fordre en Qvitteringsbog forinden

han betaler, men hvilket maaskee ikke vilde have nogen

Virkning, da Leilændingen vel for det meste lod sig

nbie med Ibs Qvittering. At Bonden, naar han ingen

Qviltering eller Qvitteringsbog kan forevise, og heller

ikke med Vidner kan godtgjbre den Betaling, som han

foregiver, men Modparten benægter, ikke kan nyde

godt af denne foregivne Betaling, fblger af Lovgivningens

almindelige Grundsætninger. At paalægge Jorddrollerne,

der ofte kun have en enkelt Gaard at bortbygsle, at

holde en formelig Bog over hvad der betales paa samme,

synes mindre nødvendigt; i alt Fald maalte Bogen,

naar Oiemedet skal opnaaes, være authoriseret.

6) Cancelliet skjonner ikke, at de foreslaaede Ind-

beretninger om Bygsel og Leieforandringer ville med-

fare nogen sand Nytte, naar iovrigt Forholdet mellem

Jorddrot og Leilænding bliver frit.

Med disse Bemærkninger undlader man ikke her-

ved tjenstl. at remittere samtlige Sagens Documenter. —
Det kgl. Danske Cancellie den 8. Deeembr. 4832.

8. Decbr. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Godtgj oreise til Mfldrufell Hospital for en bort-

solgt Gaard. Khavn den 8. Deeembr. 1832.

Canc. 3. Depart. Brevb. 1832, Nr. 4257.

Ved at tilstille Cancelliet det herhos tilbagefblgende

Andragende med Bilage, hvori Amtmanden over Nord-

og Oster- Amtet paa Island, paa egne og Biskoppens

Vegne, anholder om, at Mborufells Hospital maa tilslaaes

Kjdbesummen, i bi Rd. D. Cour., hvortil den i Aaret 4805

formeentlig uretlelig, som daværende Holum Bispestols

*
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Eiendom, bortsolgte Gaard Holl i Hofdahverfe er ud-

bragt, og at bemeldte Capital, med paalobne Renter fra

Kjbbets Approbation den 13. Juni 1806, maalte udbe-

tales Hospitalet ved en derfor udstede kgl. Obligation,

har det kongel. Rentekammer i behagelig Skrivelse af

27. f. M. begjært Cancelliets Betænkning desangaaende

meddeelt.

I denne Anledning skulde man tjensll. yttre, at da

saavel Jordebogen af 1760 som Anordningen om Holum

Bispestol af 1. Mai 4789 medfare, at bemeldte Gaard

har tilhort Mocrufell Hospital, hvortil Landskylden af

samme er svaret, hvorimod Bispestolen ikkun deraf har

oppebaaret Qvildeleien, og der i Akterne Intet findes

til Bestyrkelse for, at der i Henseende til Hospitalets

Eiendomsret var foregaaet nogen Forandring paa den

Tid Gaardcn iblandt Holum Bispestols Jorder blev bort-

solgt, saa maa delte Salg formeenllig ansees uhjemlet,
i

°g der turde i Betragtning heraf fra det kongl. Rente-

kammers Side kunne være Anledning til, efter det derom

Bjorte Andragende, at bevirke Hospitalet den omhand-

lede Godlgjorelse. — Det kongl. Danske Cancellie den

8
- Decembr. 4832.

Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for u -
Decbr

Universitets-Directionen at bevilge islandske Stu-

derende dobbelt Portion af Communitetet Khavn

den 14. Decembr. 1832.— i Forestilling is. Decbr.

bemærker Directionen, at islamiske Studerende ere ifølge Fun-
dats 25. Juni 1777 § 21 og Regleni. 30. Juli 1818 § 4 Nr. I

°& § 17 Nr. 2 berettigede til at erholde Communitets -Stipen-
diets nederste Grad og Bolig paa Regentsen ; men den dem
saaledes tilstaaede Portion af Communitetet, som. belob sig til

1 Rbd. Sblv om Ugen, kunde dog ikke ansees tilstrækkelig,-

da de fleste fra Island komne Studerende vare meget fattige,

kunde ingen Hjælp vente fra Hjemmet, og deels ved Sproget,

deels ved Mangel paa Connexioner, vare forhindrede fra at

erholde Informationer. Directionen har derfor oftere maattet

15*
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tilstaae disse Studerende overordentlige Understøttelser af Com-

munitetet. Men da Trangen er temmelig almindelig, har Di-

rectionen forlangt det theologiske Fakultets Betænkning, og

dette har yttret sit Bifald til at andrage paa en Bemyndigelse

for Directionen til, efter Omstændighederne at bevilge træn-

gende og værdige islandske Studerende dobbelt Portion af

Communitetets nederste Grad . Dog anseer Directionen det for

raadeligt, at der tages Hensyn til Evner og Flid, og at For-

hoielsen saaledes kun bevilges paa eet Aar ad Gangen, samt

at Vedkommende skaffe tilfredsstillende Beviser paa deres Flid

og Fremgang. — Univers. Dir. Forestillings og Resolutions-

Protokol J832, Nr. 1433. Selmers Academiske Tidender II,

177—178 (med Motiver). Algreen - Ussings Reskriptsamling

1832, S. 467.

Vi ville allern. have Vor Direction for Universitetet

og de lærde Skoler bemyndiget til, efter derom ind-

kommen Ansbgning, hvergang paa eet Aar, at tilstaae
fe

islandske Studerende dobbelt Portion af Communitets-

Stipendiels nederste Grad, naar saavel deres Trang som

deres Flid og Fremgang tilfredsstillende bevises. —
Kjobenhavn den 14. Decembr. I832 1

.

is. Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Handel og Borgerskab, navnlig med

Hensyn til Udliggerstederne paa Island. Khavn

den 15. Decembr. 1832. — Rentek. isi. Copiebog 9,

Nr. 954.

Ved Hr. Stiftamtm.* behagelige Skrivelse af 21.

August d. A. er Kammeret underrettet om, at A. Gunn-

arsen med flere Handlende i Keblevig have under 27.

Juni d. A. foranstaltet og tilligemed Kammerraad og

Sysselmand Finsen foretaget Undersbgelse om, hvorvidt

') communiceret det theologiske Fakultet ved Universitetet i

København ved Directionens Skrivelse 11. Januar 1833.

Univ. Direct. Brevb. 1833, Nr. 18; trykt i P. Péturssons

Hist. Eccl. Island. S. 268—269.-
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Eyvindur Bjørnsen, som for Kjbbmand Vellejus havde 1832.

begyndt Handel i Keblevig, var forsynet med de Nbd- 15. Decbr.

vendighedsvarer, som de kongl. Anordninger paabyde,

hvorhos der, forsaavidt disse Varer ei forefandtes, eller

Bjbrnsen ikke ved hans authoriserede Handelsboger

kunde bevise, at han ved Handelens Begyndelse var

forsynet saaledes, som Anordningerne foreskrive, blev

nedlagt Paastand om, at han da maatte blive kjendt

uberettiget til at handle sammesteds. — Ved en samme
Dag i ovennævnte Eyvindur Bjornsens Huus sat Politieret

blev Klagerens Paastand om Handelens Ophævelse givet

Bifald, hvorfor den hos Bjbrnsen beroende Beholdning

af danske Varer blev indtil videre taget under For-

segling. Slrax efter androg Kjbbmand Vellejus for Hr.

Stiftamtm., at det maatte blive ham tilladt igjen at be-

gynde Handelen, hvilket ved Deres Skrivelse til Kam-

rnerraad Finsen af 2. Juli d. A. blev tilladt, under

Forudsætning at Randelen begynder saaledes, som Lov-

givningen paabyder, ligesom ogsaa de under Forsegling

tagne Varer senere bleve udleverede, imod at han for

samme stillede Caution. Da de Handlende derefter

'ode det forblive med at begjære Afskrift af det Pas-

serede, anseer Hr. Stiftamtm. Sagen fra deres Side som

°pgiven, og henstiller derfor til Kammerets Afgjbrelse,

det decreterede Seqvester maa blive hævet, og oven-

nævnte Caution Kjbbmand Vellejus tilbageleveret.

I Anledning heraf skulle vi tjenstligen melde, at

fra Kammerets Side kan, efter det Passerede, vel ikke

Noget herimod haves at erindre, men, da Sagen en-

gang er kommen under Domstolenes Behandling, maa
man ansee det rettest, at sammes Afgjbrelse ogsaa

fremdeles overlades Domstolene, og at det derfor maa,

na ar Kjbbmand Vellejus reqvirerer Gautionen tilbage,

ved vedkommende Embedsmands Kjendelse være at

a fgjbre, hvorvidt saadan Paastand kan gives -Medhold
e'ler ikke. Ibvrist maae vi, med Hensyn til det i denne
°ag Passerede, tjenstligen anmode Hr. Stiftamtm. om



230 Rentek. Skriv. akg. Borgerskab.

1832. at indskjærpe Sysselmændene i Scinder- Amtet, at de

nciie paasee, at ingen Handel begyndes paa Udligger-

stederne, uden at det, som Anordningerne i saa Hen-

seende foreskrive, behbrigen er iagttaget, og navnligen

Forskrifterne i For. 43. Juni 4787 Cap. 2 §§ 42, 4 6 og

48, og Plakat af 22. April 4807 § 4, samt fornoden

Tilladelse til at oprette Handelen, derefter er med-

deelt. Med Hensyn til Hr. Stiftamtm. B Bemærkning

om, at de Handlende have doleret over, at Byfogden

i Reykjavik, Cancellieraad Ulstrup, har meddeelt for-

nævnte Eyvindur Bjbrnsen Borgerskabsbrev som Borger

i Reykjavik, da maae vi vel være enige med Dem
i, at § 4 i Plakat af 23. April 4793, hvorved det for-

bydes at udstede Borgerskabsbreve til Bonder, ikke

egenlligen er anvendelig i dette Tilfælde, eftersom Bor-

gerskabet ei er meddeelt ham i Hensigt til selv at

handle, men kuns som Faktor at forestaae Handelen

for Kjbbmand Vellejus. Imidlertid skulle vi i denne

Anledning udbede os af Hr. Stiftamtm. underrettede

om, paa hvilken Grund det er anseet nbdvendigt, at

bemeldte Borgerskabsbrev meddeltes ham, og om det er

,
almindeligt, at Faktorer paa Udliggerstederne ligesaavel

erholde Borgerskabsbreve, som delle ved For. af 1. Juni

4792 Litr. e og Plakat af 23. April 4793 § 3 er paalagt

de Faktorer, der forestaae de danske Handlendes Etablis-

sementer i Kjobstederne, og sammesteds skulle holde Dug

og Disk. — Rentekammeret den 45. Decembr. 4 832.

is. Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over
*

Island, ang. tt Handels • Etablissement paa Lang-

eyri ved Havnefjord. Khavn den 15. Decembr.

1832. — Rentek. Isl. Copieb. 1832, Nr. 947.

Ved lir. Sliftamlm. , behagelige Skrivelse af 21.

August d. A. har Kammeret modtaget et Andragende

med Bilage fra Kjbbmand i Reykjavik, O. P. Maller,
v I

1 '

hvori han, som Compagnon med Handelshuset Andresen

i

i i
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& Schmidt, anholder om Tilladelse til, i Forening med 1832.

sin Handel i Reykjavik, at etablere Udliggerhandel paa 15. Decbr.

Stedet Langbre ved Havnefjord, og har De derhos for-

klaret, at De, endskjondt flere Grunde kunne formenes

at være for. men ingen imod Anlægget af dette Eta-

blissement, dog ikkuns, med Hensyn til de herimod af de

paa Udliggerstedet Havnefjord for Tiden etablerede faste

Handlende gjorte Indsigelser, har tilladt Kjobmand Moller

at handle interimistisk sammesteds indtil næste Foraar.

De væsentligste Grunde, som Kjbbmændene anfbre

imod delte Anlæg, ere: at Langbre, der er beliggende

over Miil fra deres Handelsplads, ikke horer til den

Jord, Akurgjerde kaldet, som formenes at være bestemt

lil Udiiggerstedet Havnefjords Grund; at der er tilstræk-

kelig Plads til det ovennævnte Anlæg ved de andre

Handelshuse, og at Havnefjord aldrig kan blive nogen

ordentlig By, naar Husene opfbres XU Miil fra hinanden.

' Anledning heraf har Hr; Sliftamtm. bemærket, at

Grændserne for Udliggerslederne bestemmes intetsteds,

°g at man allsaa i denne Henseende maa holde sig til

Sagens Natur, nemlig at ethvert Sted omkring Havnen,

eller saaledes i Nærheden af samme, at Havnen kan

afbenyttes af Kjbbmændene for deres Skibe, maa kunne

ansees at henhbre til Udliggerstedet, og derfor kunne

^bygges hvor Kjbbmandcn finder del bekvemmest. At

Langbre horer lil Havnefjords Havn, eller ligger inde i

Havnefjorden, oplyses dernæst ved et af Adjunkt Gunlbgsen

forfattet Kort. Tillige bemærkes, at da alle Kjobsleds-

Handleude have Ret til at elablere sig paa Havnefjorden,

v*l det dog blive nbdvendigt, naar Flere melde sig, at

l'llade dem at bygge paa Langbre. Endelig er det i

Havnefjorden beliggende Etablissement Flensborg vel

kiggende i den indre Havn, men dog ligesaa langt

fra de andre Handelshuse, som Langbre.

Hvad angaaer den af Kjbbmændene yttrede For-

bening, at Udliggerstedets Distrikt skulde formeligen

vifcre iudskræjofcet til Jorden Akurgerdi, eller den Jords
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832. Grændser, hvorpaa Udliggerstedet nu er beliggende, da

Decbr. vides rietismok saadant ikke at være fastsat, men at
~N^~~"'

udvide Grændserne til samtlige omkring Fjorden be-

liggende Jorder, formener Kammeret paa den anden

Side ligesaa betænkeligt. Flere Udliggersteder, saavel

som ogsaa Kjbbsteder i Island, have Navn af de Fjorder,

hvorved de ere anlagte. Skulde nu Kjobmændene om-

kring disse Fjorder have Ret til at gjbre Handels-Anlæg

hvor de vilde, blev oftere Fblgen deraf, at Handels-

stederne, istedetfor at samle sig og danne en ordentlig

Markedsplads, forbleve enkelte og hist og her adspredte

Etablissementer, hvilket ikke kan være Hensigten. Flens-

borg-Etablissementet er opfort kort efter Handelens Fri-

givelse, altsaa paa en Tid, hvor Handelen paa Udligger-

stederne var mindre indskrænket og bestemt. Denne

Handel har ogsaa siden den Tid uafbrudt vedbleven

paa samme Sted, og kan derfor antages herpaa at have

vundet Hævd. Ligeledes har der i ældre Tider været

Handelsetablissement paa Langbre, men ligesom vi i

denne Anledning maae henvise til Kammerets Skrivelser

til Stiflamtmand Stephensen af 22. Septembr. 1791,

28. Mai 1793, 5. April 1794 og 28. Septbr. 1799, m. fl.,

saaledes viser ogsaa fornævnte Skrivelser, samt Stift-

amtmand Stephensens Skrivelse til Kammeret af 31. Au-

gust 1793, at Langbre ikke er anseet som henhbrende

til eller udgjbrende en Deel af Udliggersledet Havne-

fjord. For imidlertid nu at forhindre en altfor stor Ad-

spredelse af Handels- Etablissementerne paa Udligger-

stederne, hvilket formenes ligesaalidet hensigtsmæssigt

med Hensyn til lndvaanerne som for de Handlende,

samt for i Fremtiden at have en fast Regel i saa Hen-

seende, finder Kammeret, at et Udliggersteds Udvidelse

ved nye opfbrende Handelsetablissementer bor, saavidt

muligen, skee i en contiuuerende Strækning, og forst

da, naar Udvidelsen formedelst locale Forhindringer

ikke længere kan til nogen af Siderne skee paa denne

Maade, hvilket efter de meddelte|Op!ysninger idetmindste

A 4*
'
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ikke endnu er Tilfældet med Udli^gerstedet Havnefjord,

vil del blive her ved Kammeret at tage under nærmere

Overveielse, om der maatte være Anledning til at au-

thorisere et nyt Handelssted i en storre eller mindre

Afstand fra den ældre Handelsplads. 1 Henhold hertil

finder man sig ikke befoiet til at approbere det af

Kjbbmand Moller paa Langore gjorte Handels-Anlæg for

en længere Tid end Hr. Stiftamtm. har tilladt, men maa

tjenstligen anmode Hr. Stiftamtm. om, at tilkjendegive

bemeldte Kjbbmand og bvrige Vedkommende, at saa-

fremt han vil fortsætte samme, maa han flytte sit Eta-

blissement fra Langbre hen i Nærheden af de paa

Udliggerstedet Havnefjord opfbrte Etablissementer. —
Rentekammeret den 15. Decembr. 1832.

Kongelig Resolution ang. Prægning af en Me- ^ D?
cbr

daille til Belonning for fortjente islandske Mænd.

Khavn den 25. Decembr. 1832. — I Rentekam-

merets Forestilling 27. Novbr. berettes, at den ved kgl. Resol.

28. Februar 1829 til Udprægning bestemte Medaille for fortjente

ålandske Mænd var nu saavidt færdig, at Stemplerne vare skaarne

af Sekretair Muhle, til hvem dette Arbeide var overdraget, og

nu var kun Spftrgsmaal om Indskriften. Skulde denne være 1

forskjellig for hvert enkelt Exemplar, maatte den hvergang

graveres i Medaillen, hvorved denne vilde tabe i skjbnt Ud-
seende. Man maatte derfor foretrække, at den, som andre

bgnende, fik en fast Indskrift, uder, ligesom Omskriften paa

Adversen vel maatte være Islandsk, hvilket vilde gjore den

endnu kjærkomnere der, hvor den skal uddeles". Man havde

berom confereret med Professor Finn Magnussen. Omskriften

0ni Kongens Brystbillede kom da til at hedde: „Fridrik hinn
sititti Danmerkur konungr", og i Egekrandsen paa Reversen

kunde sættes : „Ærulaun iftju ok hygginda til Etlingar almennra
Heilla" (Hæderslbn for Virksomhed og Tænksomhed til Al-
meenhelds Befordring). Modtagerens Navn blev da, som
s^dvanligen, indslaaet i Randen. Dette indstilles saaledes af

Rentekammeret til Kongens Approbatiou. — Rentek. Relat.

°g Resol. Prot. 1832 C, Nr. 396. Coh\ Tid. 1833, S. 398—
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18-32. 899. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1833, S. HOAnmærkn.

25. Decbr. Sunnanp6st. 1835, S. 83—84.

Vi approbere allern. den heri allerund. foreslaaede

1 Omskrift paa Adversen og Indskrift paa Reversen i det

islandske Sprog tir den Medaille, som Vi under 28. Fe-

bruar 1829 allern. have tilladt at maatte udpræges til

Belbnning for driftige Islændere. — Kjobenhavn den

25. Decembr. 1832.

1 833. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

5.jFanuar.
isiand, ang. Handelen i Island. Khavn den 5.

Januar 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 986.

\

De islandske Handlende : B. Sivertsen, P. C. Knudtzon,

C. A. Jacobæus, Andresen & Schmidt og P. J. Petersen

have anholdt om, at den fremmede Staters Undersaatter

ved Plak. 1. Juni 1821 givne Adgang til at erholde Til-

ladelse til uden Afgift at indfbre Tommer og anden

Trælast i Island maatte vorde aldeles hævet, da deels

Handelsstederne ved Faxebugten, hvor ovennævnte

Handlende have deres Etablissementer, ere nu lilslræk-

keligen forsynede med Tommer og Trælast, og deels

disse Handlende vilde i saa Fald benytte deres Skibe,

medens de ellers om Sommeren ligge stille i Island,

til at afhente fornævnte Artikler fra Norge, hvormed

Grosserer Knudtzon allerede i forrige Aar har gjort

Begyndelse. Ligeledes har Agent H. C. Jensen i Flens-

borg andraget paa, at saavel ovennævnte Indforsel af

Tommer og Trælast ved fremmede Staters Undersaatter

maatte for Faxebugten blive hævet, som ogsaa at den

saakaldte Spekulanlhandel maatte indskrænkes derhen,

at disse Handlende enten ikkuns igjennem en i Island

fast etableret Kjobmand kunde forhandle den til Landet

overfarte Ladning og indkjbbe Retourladning, eller og-

saa deres Ligge- og Handelstid indskrænkes fra 4 til

2 a 3 Uger, samt uden at deJe .denne Tid alene en-

gang anlbbe en og den samme Handelsplads.
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I Anledning heraf, som i Henhold til Hr. Stift- 1833.

amtmandens behagelige Skrivelse af 21. August f. A., 5. Januar.

Tommer- og Trælast -Handelen belræffende, skulle vi

tjenstligen melde Dem, at, da ikke alene en tilstrækkelig

Tilfbrsel af Tommer er af storste Vigtighed for Landet,

men det tillice er ribdvendtøt, at samme kan der er-

boldes for en taalelig Priis, finder Kammeret det be-

tænkeligt paony at ophæve eller indskrænke de Foran-

staltninger, som i denne Henseende ere trufne, om
°gsaa< Mangelen paa denne Nbdvendigheds- Artikel kan

antages for Oieblikket at være afhjulpen i et enkelt

Distrikt af Island, og synes derfor ibvrigt hertil at være

saa meget mindre Anledning, som den indskrænkede

Maade, hvorpaa den forommeldte Tilladelse bliver af-

benyttet, ikke kan antages at have nogen væsentlig

Indflydelse paa den islandske Handel i Almindelighed.

Imidlertid skulle vi, for stadigen at kunne have denne

Deel af Landels Forsyning for Oie, tjenstligen anmode
Hr. Sliftamtm. om, aarligen med Efteraarsskibene at

underrette Kammeret om, hvad Tilfbrsel af Tommer og

Trælast Sonder-Amtet har om Sommeren havt, og hvad

beholdninger deraf er tilbage, samt i Særdeleshed, hvor-

vidt Kjbbmændene have om Sommeren afbenyttet deres

Skibe til at hente Trælast fra Norge. — Med Hensyn

l'l den Deel af Agent Jensens Ansbgning, som gaaer

u d paa en Indskrænkning i den saakaldle Spekulant-

bandel paa Island, skulde vi ligeledes melde Dem, at

denne Handel, hvis Anordning er en integrerende Deel

a f Lovgivningen om den islandske Handels Frigivelse,

°8 niaa antages i Almindelighed at benyttes ligesaavel

a ^ de faste Handlende som af blotte Spekulanthandlere,

sanit formentligen netop danne faste Handlende, ved

det at flere af hine efterhaanden dertil overgaae, finder

Kammeret aldeles ingen Grund til at underkaste flere

eller slbrre Indskrænkninger, end Lovgivningen des-

angaaende bestemmer. Men at disse Bestemmelser
nciie overboldes, maae vi tjenstligen anmode Hr. Stift-
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1833. amtm. om at indskjærpe vedkommende Embedsmænd

t^T*^""^ i Sonder-Amtet, og saaledes fornemmeligen paaagte, at

de fremmede Skibe, der maatte meddeles Tilladelse til

at indfore Tommer og Trælast, ikke tillige indfore andre

Vare, hvortil det meddelte Pas ei maatte berettige dem,

samt at Spekulanthandlerne i Almindelighed ingensinde

ligge paa en Havn i længere Tid, end der i saa Hen-

seende er foreskrevet. — lovrigt tilfoies, at fornævnte

islandske Handlende ere under D. D. herfra til Efter-

retning meddelt Gjenpart af denne vor Skrivelse til

Hr. Stiftamtmanden. — Kentekammeret den 5. Januar

8. Januar. 4

Cancellie-Skrivelse til Directionen for Stats-

gjælden og den synkende Fond, ang. en resterende

v Gjæld for Holum Bispegaards Opforelse. Khavn

den 8. Januar 1833. — Canc. i. Dep. Brevb. isss,

Nr. 54.

1 behagelig Skrivelse af 18. f. M. har den kongel.

Directkm for Statsgjælden og den synkende Fond an-

draget, at ved Opgjorelsen af den ophævede islandske

og finmarkske Handels-Realisations Boger fandtes dette

Collegium debiteret for en Sum af 887 Rd. 73 Sk.

D. Cour., eller i Rigsbankpenge 147 Rbd. 92 Sk. S. og T.,

hidrorende fra Udlæg, Handelen havde haft ved Op-

foreisen af et Vaaningshuus for Biskoppen ^aa Island

;

hvorhos velbemeldte Direction, for at denne gamle For-

dring, der, tillige med Handelens ovrige Activer, er

overgaaet til Stalsgjælds-Directionen, kan komme til at

gaae ud af Sammes Boger, har, ved at tilstille Cancelliet

en Afskrift af en fra Handelen modtaget Forklaring

over de enkelte Poster, hvoraf foranforte Sum bestaaer,

forlangt dette Collegii Betænkning, om Ansvaret for

nogen af disse Poster kan ansees at paahvile Bispe-

Embedet, og forsaavidt dette ikke er Tilfældet, om de
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da skulde have været refunderede ved Ligning, eller 1833.

deres Udredelse paalaae Finantskassen, og de saaledes, 8. Januar,

ifolgé Reskriptet af 9. Februar 1816, kunde antages at

være overgaaede paa Statsgjældskassen.

1 denne Anledning skulde Cancelliet ikke undlade

tjenstligst at bemærke Folgende:

Efter at Biskop Thorarensen i August Maaned 1784

havde tiltraadt sit Embede som Biskop over Holums

Stift i Island, indberettede han strax efter til Cancelliet,

at han havde forefunden Bispestolen i en meget for-

falden Tilstand, samt at han med Familie maatte lide

Mangel saavel for Huusværelse som Livets nodven-

dige Udkomme, hvorhos han androg paa, at der herfra

maatte opsendes ham 1 Tde Smbr, 3 Tdr. Kjod og

^ Lpd. Talg, samt et Vaaningshuus. 1 Anledning heraf

tilskrev Cancelliet under 15. Januar 1785 den kgl. is-

landske Haudels-Direction om, ikke alene at foranstalte

Biskoppen den forlangte Provision opsendt, men ogsaa,

efter indhentet Overslag, at besbrge et Huus paa to

Etager med Vinduer, Dorre og bvrigt Tilhbrende, om-
trent af samme Indretning som Handelshusene, her li I—

hugget og oversendt, imod at det dertil, saavel som
t'l en af Biskoppen forlangt Vogn, af Handelen gjorte

Udlæg, blev samme igjen erstattet, hvortil fornævnte

Handels 'Direction var villig, ligesom det ogsaa, efter

Sammes Forslag, blev bifaldet, at der skulde over-

sendes en Tbmmersvend for at opsætte og indrette

Huset, imod 60 Bd. i Lbn og fri Kost, ansat til 8 Mk.

ugentlig, fra den Tid han overgik herfra og indtil han
^om tilbage. Da Handels-Directionen derpaa forlangte,

at disse Omkostninger, som, saavidt de kunde bestem-

mes, vilde belbbe sig til 2,523 Bd. 41 Sk., maatte

blive dens Kasse refunderede, anmodede Cancelliet, i

Skrivelse af 25. Marts 1786, det kgl. Finants-Collegium

om
>

at udvirke en allern. Besolulion for, at disse Penge
maatte betales af den kgl. Kasse uden Afgang i det

Annuum, som allerede var bestemt eller siden efter
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1833. maatte bestemmes lil Holum Bispestok Retablissement;

8. Januar, hvorhos Cancelliet dog bemærkede, at det, overeens-
<
stemmende med Sagens Natur, syntes billigt, at de

163 Rd. 8G Sk., som vare beregnede for Vognen, samt

de indkjdbte Victualier og sammes Fragt, bleve af-

kortede til Betaling af ham selv, af det ham tillagte

Annuum; ligesom ogsaa Cancelliet, efter senere Corre-

spondence med det kgl. Finants-Collegium, i Skrivelse

af 26. April 1786 yttrede den Formening, at de 200

Rd., som Biskop Thorarensen havde erholdt udbetalt

af sin Formands Stervbo for Aabod paa Bispegaardens

Bygninger, tillige maatte gaae til Afdrag i de oven-

anførte 2,523 Rbd. 41 Sk.

Fra det kgl. Finants-Collegium modtog Cancelliet

derpaa Underretning om, at det, efter Sammes derom

nedlagte allerund. Forestilling, ved allerh. Resolution

var bleven bevilget, at de lil Bekostningen af et Vaa-

ningshuus for Biskop Thorarensen i llolum mcdgaaede

2,159 Rbd. 51 Sk. maatte godtgjbres den islandske

Handel af den kgl Kasse; hvilken allerhbi. Resolution

herfra under 2. Septembr. 1787 blev communiceret

den islandske Handels-Direction, med Tilfbiende, at af

dens indsendte Regnings Belbb kunde ved Finants-

kasse-Directionen erholdes anviist de bevilgede 2,159

Rbd. 51 Sk., men at Directionen, i Henseende lil de

manglende 363 Rbd. 86 Sk. maalte, da Biskop Thor-

arensen imidlerlid var dbd, henvende sig til hans

Stervbo og Arvinger, da denne Summa maalte afholdes

af den af Biskop Thorarensen af Formanden modtagne

Aabod og af hans egen private Formue.

Ved tjenstligst at meddele den kgl. Direction for

Statsgjælden og den synkende Fond Ovenstaaende,

skulde Cancelliet lige tjenstligst tilfbie, at da Holum

Bispestol blev ophævet i Aaret 1799 \ og dens Eien-
"V. .'V

domme inddragne i Jordebogskassen, og da den nu-

i

O rett. ved Reskr. 2. Oktbr. 1801.^
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værende Biskop i Island ikke har det da opfbrte Vaa- 1833.

niqgshuus, saa kan ei nogen Forpligtelse i denne Hen-' ^^^miar
seende hvile paa Bispestolen, eller den nuværende

Biskop, hvorimod denne nu opgivne stbrre Fordring, i

Overeensstemmelse med Cancelliets ovennævnte Skri-

velse af 2. Septembr. 1787 til den islandske Handels-

Direction, burde have været sbgt erstattet i afgangne

Biskop Thorarensens Bo. — Det kgl. Danske Cancellie

den 8. Januar 1833.

§

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. is. Januar,

den kgl. Kasses Ret til sraaat Vrag paa Island.

Khavn den 15. Januar 1833 1
. — Canc. 3. Departem.

Brevb. 1833, Nr. 106. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1833,

S. 15—16. %Wå . f:. f

1 Anledning af, at Auctionsbelbbet for nogle bort-

solgte Bjelker, som ere opdrevne paa Forstranden til

tvende Gaarde, under det Hans Maj*. Kongen lilhorende

Kirkebæ Klosters Gods paa Island, er beregnet ved-

kommende Syssels Sagefaldskasse til Indlægt, istedetfor

at dette, efter del kgl. Bentekammers Formening, burde

være tilfaldet Klosteret, har velbemeldte Rentekammer,

da Stiftamtmanden over Island i sin derover indhentede

Erklæring blandt Andet har yttrel, at Plak. af 4. Mai 1778,

angaaende Forstrandsreltigheden derpaaOen, forment-

lig ikke gjor , nogen Forskjel i denne Henseende paa

det Kongen lilhorende Gods og Selveiergodset, i be-

hagelig Skrivelse af 40. Novbr. sidstleden udviklet de

Grunde, der synes at tale mod en saadan Fortolkning

a f den 2 § i bemeldte Plakat, som derimod maa an-

tages at omfatte alt Kongens Gods i Almindelighed,

uden at den tilfældige Omstændighed, om det efter

§.'s Udtryk er under Forpagtning, har anden Indflydelse,

end at Vraget i saa Fald tilfalder Forpagteren.

') Rentek. Skriv. 23. Februar 1833.
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1833. Da det kgl. Rentekammer over denne Sag har be-

15. Januar, gjært Gancelliets Betænkning, undlader man ikke, ved

at remittere Stiftamtmandens ovennævnte Erklæring med

Biiage, tjenstligst at yttre Følgende:

Vel indeholder Plak. af 4. Mai 1778 § 3 ikke nogen

tydelig Hjemmel for Sysselmanden, i hvis Sted nu Sys-

selets Sagefaldskasse træder, til det smaae Vrag, som

opdriver paa saadant kongel. Gods, der ikke er under

Forpagtning, men paa den anden Side er der heller

ikke nogen Bestemmelse i Plakaten, hvorved disse Ube-

tydeligheder forbeholdes Hans Maj«. Kongen, der i § \

har fastsat, hvad Slags Vrag Allerhoistsamme vilde til-

egne sig, ligesom § 2 og udtrykkelig har indskrænket

sit Bud til det kgl. Gods, som er under Forpagtning.

Det synes og i sig ganske rimeligt, at den kgl. Kasse,

ved at overlade Sysselmændene de kongl. uvisse Ind-

tægter i Forpagtning,
((
forbrudte Hoved- eller Boeslodder,

strandede Skibe og arvelbst Gods alene undtagen",

har forundt disse de Smaating, som opdrive paa det

kgl. Gods, og at det derfor ikkun er det af sligt Driv-

gods, hvortil Andre havde Adkomst, der er nævnt i § 2,

og deriblandt det, som opdriver paa det Kongen for-

beholdne Gods, alene med den Indskrænkning: „som
J KJ IC

/ er under Forpagtning". Det sees og, at Landfogden,

og senere Sagefaldskasserne, stedse have nydt den

omhandlede Indtægt i Guldbringe og Kjose Sysseler,

hvor de kgl. Jorder aldrig have været bortforpagtede,

hvorved det synes faktisk at være erkjendt, at bemeldte

Indtægt ei blev regnet til selve Jordegodsets Indtægter,

som indfldde i den kongl. Jordebogskasse, men til det

uvisse Sagefald, som tilkom den, der var forlenet med

dette. Ligeledes erfares det, at der ordentligviis ikke

tillægges dem, der senere have tilforhandlet sig kongl.

Jorder, Ret til det opdrevne Gods af det omhandlede

Slags, men at derimod Kjdberne af de. bortsolgte Bispe-

jorder gjbre Paastand paa denne Ret, som efter § 2
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tilkom Bispestolen, og nu, efter Auctionsconditionerne, 1833.

skal være gaaet over til dem.

Der synes saaledes, efter dette Collegii Formening,

at være overveiende Grunde for, at det omhandlede

Drivgods ogsaa paa de Kongen tilhdrende Jorder nu

tilfalder Sagefaldskassen. Vel synes den Indvending

ikke uvigtig, at Omfanget af den Rettighed, som forhen

var overladt Sysselmændene og nu Sagefaldskasserne,

under en saadan Fortolkning bliver afhængig afMaaden,

hvorpaa det kgl. Gods administreres, og at samme in

specie udvides derved, at det, der forhen var under

Forpagtning, siden tages under Administration, men
sees der hen til, at den hele Indlægt baade i sin Natur

er uvis og desuden ringe, er der næppe nogen Usand-

synlighed i, at sligt Tilfælde ogsaa kunde faae Ind-

flydelse paa Indlægtens Omfang, saaledes som det uden

Tvivl maa antages, at Indlægten tilkom Sysselmanden,

eller nu Sagefaldskassen, paa forhen kgl. Gods, naar

det sælges til Private, og som den Deel af Sagefald,

der bestaaer i Boder, i hbi Grad beroer paa de Be-

stemmelser, Slrafanordningerne efterhaanden foreskrive,

°g hvorved i det Hele meget er tabt af Leiermaals og

andre Boder for den Sagefaldberettigede. — Det kgl.

Danske Cancellie den 15. Januar 1833. *

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords 18 - Januar

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1833 til

samme Tid 1834. Frederiksgave den 18. Januar

1833. ~— Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio,

trykt som Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig.

Hansen:
uUm ver^lagsskrår" i

<t
Skyrslur um landshagi å Is-

landi" I. 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Hunavatns og Skagafjaroar syslur

* ilands norour-amti, gildandi fra mioju Maji månabar
1833 til sbmu ttøar 4834.



242

4833.

18. Januar.

Capitelstaxt for Norder-Amtet.

Nafnvero. å landsvisu hdr. favaflal

A. Nr. 1
1

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

* •

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

17 8'/a 17 87a 13 '/a

2 % 12 3 97«

3 537a 21 33 17

2 31 Va 18 60 15

1 63 V« 19 90 16

1 95 /« 15 92 13

1 85 13 62 11

10 21 10 21 8

7 16 * 9 53 V2 7Va

» 15 18 72 15

» 12 '/a 15 60 127a

10 12 48 10

• 13 16 24 ia
• 16 5 » 4
• 14 8 72 7
• 18 5 60 47a

4«/a 5 60 47a

• 38 '/a 8 2 67a

55 8 57 7

20 25 » 20

10 Va 13 12 107a

2 48 15 * 12

2 62 15 84 127a

2 39 14 42 117a

2 16 13 107a

1 65 10 6 8

76 11 84 9'/a

1 97. 16 467a 13

1 12 16 84 137a

» • 1

4 2 16 8 13

2 84 17 24 14

2 31 13 90 11

1 73 14 8 117a

1 25 15 12 12

2 16 13 > 107a

» 4 10 »

' .1-

8

l

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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Nafnverb. å landsvisu hdr. faraf 1 al. 1833.

Rbd.

G. Nr. 38 1

— 39 .

— 40 1

41

42

43

Rbek. Rbd. Rbsk. Rbsk.

80 11 n g 18. Januar.

20 8 32 6»/2

42 «/a 17 30 14

50 25 20

55 V» • •

•

11

69 Va » • 14

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin 1

fyrtbldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, ebur i frlbu 15.36V2 12V*

— B, f ullu, smjbriogtélg 15.75 12V<a

— C, - ullar lovinnu . . . 9.93 8

— D, - fiski 13.65 11

— E, - Ijsi 15.7V« 12

F, - skinnavoru .... 14.20Vs HVs
En mebalverba summa allra landaura, skipl meb 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 14 Rbd.' I Va Sk. [og alin] 11 Sk.

Frederiksgåfu J)ann 18. Januar 1833.

Johnsson. Eptir constilution

H. Thorlacius.

/

Capitelstaxt for Oefjords og Norder Sysseler i s. Januar,

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1833 til samme
Tid 1834. Frederiksgave den 18. Januar 1833. —
Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som
Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen:
ttUm verblagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å fslandi" I. 2,

234 ff.

Gapituls-Taxti fyrir Eyjafjaroar og Nortur syslur i

Islands Nortur -amti, gildandi fra mibju Maji månabar
1833 til sbmu tibar 1834.

Nafnverb. å landsvfsu hdr. J>araf 1 al.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A
- Nr. 1 « 17 " «/t 17 !/a 13Va
- 2 2 22 'A 13 39 10 '/»

Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

16*
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18.

4833.

Januar.
A. Nr. 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

P. Nr. 31

— 32

— 33

— 84

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

Capitelstaxt for Norder-Amtet.

Nafnvero. å landsvisu hdr. faraf 1 al

• • * • «

Rbd. Rb9k. Rbd. Rbsk. Rbsk.

3 61 21 78 17 !A
2 so ya 22 68 18

1 83 22 36.
M

18

2 56 20 64 16 l
/a

1 54 V* 15 65 12 y*

12 42 12 42 10

9 82 ya 13 14 lQ'/a

• 18 22 48 18

15 18 72 15

\y/i 14 36 ii y2

- 15 18 72 15

28 8 72 7

• 1772 10 90 9

24 «/a 7 63 6

6 7 48 6
1 52

i/a 10 90 9

71 11 9 9
» 23 V* 29 36 23 y2

» 22 ya 28 12 22 !

/a

3 64 22 » 17 l
/2

2 73 ya 16 57 13 ya

2 72Va 16 51 13

2 44 y2 14 75 12

2 15 12 90 10 Va

1 32 20 n 16

1 24 18 72 15

1 21 18 27 14 l
/a

1 11 16 69 13 y8

3 56 14 32 11 Va

2 33 Va 14 9 ii ya

2 8"/2 12 51 10 <

1 52 12 32 1 10

1 19 14 36 11 l
/a

2 is ya 12 81 10 ya

1 5 !
/a 13 72 n

1 95 11 90 9 l
/a

» 16 6 64 5"/a

Hunavatns og Skagarjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11-—13). Coursen er ikke angivet.
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Nafnverb. å landsvisu hdr. faraf 1 al. 1 833.
Rbtl. Ilbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk. - ^^

G. Nr. 40 ...... 1 89 23 12 18 !

/a 18 ' Januar.

— 41 37 ya 18 72 15

— 42 » 63'A . . 12'/a

— 43 » 83 • . 16 1
/«

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin i fyr-

tbldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, ebur i frlbu 17.66 1
/« 14 -

— B, f ullu, smjori og t6Ig 18.57 15

— C, — ullar t6vinnu . . . 14.28 1
/« 11

— D, — fiski 16.54V* 13V«

— E, — tysi 18.42 15

— fl — skinnavoru .... 13.44V& 11

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 1« Rbd. 49 Sk. [og alin] 13V» Sk.

Frederiksgåfu tøann 18. Januar 1833.

Johnsson. Eplir constitution

H. Thorlacius.

Gapitelstaxt for Oster-Amtets to Sysseler, fra 18 - Januar

Medio Mai 1833 til samme Tid 1834. Frederiks-

gave den 18. Januar 1833. — Islandsk: Original-

Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som Schema og udfyldt

ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen : uUm verblagsskrår" i

« tSkyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Norbur-Mul a ogSubur-Mtila s^slur

i Islands austur-amti, gildandi fra mibju Maj i månabar

1833 til somu tf&ar 1834.

Nafnverb. a landsvisu hdr. f>araf 1 al.

Rbsk.

17

16

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk.

A. Nr. 1 21 46 21 46

28 19 72

'3 Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for
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Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

4 36 26 24 21

3 43 27 56 22

2 27 27 36 22

3 10 y« 24 84 20

1 90 19 36 15 Vi

15 55 15 55 12 Vi

12 65 16 86 y* 13 1
/*

20 25 m» 20

• 18 22 48 18

17 21 24 17

18 22 48 18

» 25 7 78 6

» 187a 11 54 9

4833. Nafnvero. alandsvisu hdr. faraflal.

18. Januar.
A. Nr. 3 • • • • • •

— 4

— 5

— 6

— 7 ..... .

. — 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16 • 26 8 12 6 Vi

— 17 » 7 8 72 7

— 18 » 51 »/i 10 70 8 Vi

— 19

— 20 .

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24
' -25

— 26 ..... .

E. Nr. 27

— 28

29 ••••••
— 30 1

"P. Nr. 31

— 32 .... .

— 83

— 34

— 85

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39 .

1 70 10 90 9

1 31 38 72 31

% 237* 29 36 23 l
/i

3 48 21 » 17

3 35 20 18 16

3 43 20 66 16 '/i

2 89 17 54 14

2 71 »/i 16 45 13

1 16 17 48 14

1 41 '/i 21 46 '/i 17

l 81 Vi 19 88 '/i 16

1 18 17 78 14

4 90 lA 19 74 16

4 1 24 6 19

2 80 17 » 13 y2

,2 6V> 16 52 13

1 46
'/2 17 78 14

3 10 18 60 15

6 15 12

2 88 Vi 14 39 li Vi

II 46 19 16 15 Va

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

,
{ovenfor S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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Nafnverb. å landsvi'su hdr. faraf 1 al. \ 833.
Kbd. ltbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

G. Nr. 40 3 20 38 48 31 18. Januar.

— 41 . 67V« 33 72 27

— 42 91 » • 18

— 43 . 92 . . 18 Vi
1

Meoalvero å hverju hundrafti og hverri alinifyr-

tcJldum landaurum verfiur:

Eptir Litr. A, eourifriou 22.12 1
/* 17V«

— B, — iullu, smjbriogt6Ig 22.78 18

— C, — ullar tévinnu . . . 15.724/a 12 1
/*

— D, — fiski 19.17 1
/* 15V«

— E, — lysi 19.17 ISVs

* — F, — skinnavbru .... 18.38V« HV2

En mefcalverfca summa ailra landaura, skipt meS 6,

synir raeoalverb allra mebalver&a

[hdr.] 19 Rbd. 55.Va Sk. [og alin] 15V* Sk.

Frederiksgåfu {)ann 18. Januar 1833.

Johnsson. Eptir constitution

H. Thorlacius.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 19. Januar.

Sporgsraaalet om Indforelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne Anordninger. Khavn den 19. Januar

1833. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1833, Nr. 150—151.

Allerede under !8. April 1829 tilmeldte Gancelliet

det kongel. Rentekammer, hvilke af de for Danmark i

Aaret 4828 emanerede Anordninger formenles ligefrem

at kunne gjbres anvendelige paa Island, samt yttrede

derhos, at det med Hensyn til flere af de i bemeldte

Aar udkomne Anordninger vilde være rettest, fore-

tøbigen at indhente Betænkninger fra vedkommende

Overøvrigheder, angaaende de Modificationer, hvorved

deres Efterlevelse paa Island kunde paabydes.
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1833. Efter at man i Overeensstemmelse dermed havde

19. Januar, tilskrevet bemeldte Autoriteter, og disses Betænkninger
^^^m^

h er tj| vare indkomne, ansaaes det. som det kgl. Rente-

kammer bekjendt, rettest, at der istedetfor de under

16. og 25. Januar 1828 for Danmark emanerede Proces-

Anordninger, udarbeidedes en særlig Proceslov for Island,

hvorfor det, da en saadan Lov nu under 15. August

sidsti. er udgivet, alene staaer tilbage med Hensyn lil

de indkomne Betænkninger, som indsluttede følge, at

tage under nærmere Overveielse, hvorvidt og under

hvilke nærmere Bestemmelser _ følgende Anordninger

maatte kunne gjbres anvendelige paa bemeldte Land.

1) Plak. 22. Januar 1828, angaaende Skipperes For-

pligtelse til at overfore Personer for offentlig Regning.

— Forsaavidt Spbrgsmaalet er om Forbryderes Over-

sendelse fra Island hertil, turde det, i Henhold til hvad

i vedkommende Amtmænds Betænkninger herom er

yttret, og med Hensyn til at det kongel. Rentekammer

under 18. Oklbr. s. A. har givet yderligere Bestemmel-

ser af Betalingen for bemeldte Transport, ansees mindre

fornbdent, at udvide Plakatens Forskrifter til Island.

Da der imidlertid ogsaa kan være Spcirgsmaal om andre

Individers Frem- og Tilbagesendelse for offentlig Reg-

ning, hvilket ved de gjeldende Bestemmelser og i Sær-

deleshed For. 13. Juni 1787 I. Gap. § 21 — der taler

om den eller det Modtagnes Aflevering efter Or-

dre — ikke ligefrem kan ansees afgjort, har man i

denne Henseende villet udbede sig det kgl. Rentekam-

mers nærmere behagelige Yltringer.

2) Plak. 26. Februar 1828, augaaende at de theo-

logiske Candidater og Enhver, der altraaer Ansættelse

som Skolelærer, skulle bevise Kyndighed i den ind-

byrdes Underviisnings Methode. — Denne Plakat maa,

i Betragtning af hvad derom er yttret i de afgivne Er-

klæringer, i Særdeleshed Biskoppens, ansees uanvende-

lig paa Island.
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3) Plak. 22. April 1828, indeholdende Regulativ 1833.

tor de Rationer, som tilkomme Mandskabet paa Han- 19. Januar,

delsskibe. — Angaaende hvorvidt denne Plakats Re-
-^^^^

stemmelser, med Hensyn til hvad af Overøvrighederne

er bemærket, passende kunde udvides til Island, imbde-

seer man det kongel. Rentekammers behagelige For-

mening.

4) Forordn. 30. Mai 1828, om Adskilligt, som i

Henseende til Daaben er at iagttage. — Uagtet Me-

ningerne angaaende denne Forordnings Anvendelighed

paa Island af Betænkningerne behageligen vil erfares

at have været deelte, maa Gancelliet dog, med Hensyn

til hvad Stiftamtmanden, Amtmand Johnsson og Biskop-

pen i saa Henseende have anført, holde for, at den

ikke bor udvides til at gjelde paa bemeldte Land.

5) Plak. 25. Juni 1828, angaaende den gymnastiske

Underviisning i Almue- og Borgerskolerne i Danmark,

maa efter Omstændighederne ansees uanvendelig paa

Island. Nogle Exemplarer af den autoriserede Lærebog

1 Gymnastiken ville efter Stiftamtmandens Onske herfra

blive oversendte.

6) Plak. 6. Septbr. 1828, angaaende Behandlingen

af Sager, som opstaae i Anledning af Dagleie. — Med
Hensyn til de Forskrifter for private Sagers Behandling

i Almindelighed, der indeholdes i Forordn. 15. August
f- A., maa Udvidelsen til Island af den anførte Plakat

ansees overflodig.

7) Plak. 14. Novembr. 1828, angaaende Opfisk-

ningen af Ankere. — Angaaende denne Plakat har man
føreføbigen indledet Brevvexling med det kgl. Admi-

ralitets- og Commissariats-Gollegium. og skal, naar be-

meldte Collegii Betænkning modlages, udbede sig det

k°ngel. Rentekammers nærmere Yttringer herom med-
deelte.

8) Plak. 19. Novbr. 1828, angaaende Slægtningers

Forpligtelse at antage sig afsindige Paaroreude. — Da
de herhen horende Bestemmelser rettest indlemmes i



I

250 Canc. Skriv. ang. Lovgivningen.

1833. den paatænkte nye Anordning angaaende Fattigvæsenet

19

-

"januaT ^aa *s ^an(^ Udvidelsen af bemeldte Plakats For-

skrifter til Island formentlig for Tiden forbigaaes.

9) Plak. 28. Novbr. 1828, hvorved de i Forordn.

11. Mai 1775 § 66 indeholdte Forskrifter deels gjen-

tages, deels forandres og nærmere bestemmes, kan,

med Hensyn til at der, efter de meddelte Oplysninger,

ikke findes Vertshuse i Nærheden af den lærde Skole

paa Island, ikke ejcires anvendelig sammesteds.

Med det kgl. Rentekammers behagelige Betænkning

forventes det Indsluttede tilbage. — Det kgl. Danske

Gancellie den 19. Januarii 1833 \

19. Januar. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over
•

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. den kongelige

Forkjobsret til Hvalrostænder. Khavn den 19.

Januar 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 998.

I Anledning af, at der i forrige Aar er paa Gaar-

den Hånefsstaders Forstrand dræbt en Hvalros, har

Kammerraad og Sysselmand Melsted i et os ved Hr.

Amtmandens behagelige Skrivelse af 6. Septbr. f. A.

tilstillet Andragende forespurgt, om der ifolge Reskr.

s. D. Canc. Skriv, til det kgl. Admiralitets- og Commis-

sariats-Collegium, angaaende Udvidelsen særskilt af Plak.

14. Novembr. 1828 om Opfiskning af Ankere, hvorved de

fra Stiftamtmand Krieger, Amtmand Thorsteinson og Sys-

selmand Melsted, hvortil Amtmand Johnsson havde hen-

holdt sig, indkomne Betænkninger oversendes, idet Can-

celliet bemærker, at ligesom ingen af de om blinde Ankeres

Opfiskning ellers givne Bestemmelser ere gjeldende paa

Island, saaledes kunde den herommeldte Plakats Ud-

videlse dertil, der i alt Fald maatte skee med betydelige

Modificationer i sammes Forskrifter, formentligen undværes,

i Særdeleshed da med Ankere, som der findes, forholdes

efter Plakat 4. Mai 1778 og 21. April 1819". Canc. 3.

Depart. Brevb. sst.

i
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af 20. Marts 1563 paa Hans Maj*' Vegne maatte gjores 1833.

Fordring paa Dyrets Tænder som et Regale.
19~Jaguar

At Kammeret med Hensyn iil disse Tænder ikke

agter at benytte den ved fornævnte Reskr. forbeholdne

Forkjobsret, skulde vi tjenstl. melde Hr. Amtm. til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjoreise for Ved-

kommende. — Rentekammeret den 19. Januar 1833.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 29. januar.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Handels-Beret-

tigelse for en fraskilt Kone. Khavn den 29. Januar

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 1016.

I vedlagte tvende Ansbgninger har Vilhelmine Da-

nielsen, fodt Lever, anholdt om Tilladelse til at maatte

etablere Handel enten i Oefjord eller Eskefjords Kjbb-

steder.

Da hun, som fraskilt Kone, kan ansees lige med

Enker, finde vi, at hun paa Grund heraf maa, uagtet

sin Stilling som Fruentimmer, kunne have Adgang til

at erholde Tilladelse til at nedsætte sig som Handlende

1 en af fornævnte Kjbbsteder, saafremt hun iovrigt er

i Stand til at berigtige og godtajore hvad der fornbdi-

8es til at meddeles Borgerskab sammesteds, og vi skulle

derfor ikke undlade herved at tilstille Hr. Amtmanden
fornævnte Andragende til videre behagelig Afgjbrelse. —
Rentekammeret den 29. Januar 1833.

Cancellie-Plakat ang. Afdragsrettens Ophævelse 2. Febr.

mellem de Danske og Wurtembergske Lande.

Khavn den 2. Februar 1833 1
. — Publiceret ved Lands-

overretten i Island den 9. April 1833, samt i Synodalforsam-
h*gen i Reykjavik i Juli 1833. I de enkelte Jurisdictioner an-
dres den som publiceret i Reykjavik C1833), Skaptaf., Hunav.,

!

D Reskr. 27. Marts 1835; Canc. Circ. 2. Oktbr. 1838.
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" _

4 833. Oefjords og begge Mula Sysseler C' 834"), samt Arnes, Myra og

2. Febf. Hnappadals samt Snæfellsnes Syssel (1840). — Canc. 2. Dep.

Registr. XXXIV, 34-35 H833, Nr. 72). Original - Aftryk

hos Schultz. Colleg. Tid. for 1833, S. 74-76. Qvart-Forr.

for 1833, S. 7—8
5 Schou XX, 645-547.

Plakat angaaende Afdragsrettens Ophævelse imellem

de kgl. Danske og de kgl. Wiirtembergske Lande.

I Betragtning af de Uleiligheder, som ere forbundne

med de af omflyttende og bortdragende Undersaatter,

saavel som i Arvefald og andre Tilfælde, hidtil fordrede

Afdrag og Udfcjrsels-Afgifter, ere Hans Maj*. Kongen af

Danmark og Hans Maj*. Kongen af Wiirtemberg komne

overeens om, ganske at afskaffe og ophæve denne Af-

dragsret imellem samtlige kgl. Danske Lande paa den

ene, og samtlige kgl. Wiirtembergske Lande paa den

anden Side, saaledes som dette allerede er skeetifolge

den 18. Artikel af den lydske Forbunds-Akt af 8. Juni

4815, og den tydske Forbunds -Forsamlings Beslutning

af 23. Juni 1817, med Hensyn til Hertugdommene Hol-

Steen og Lauenborg.

Ifelge heraf skal der af de Danske Undersaatter,

som i Fremtiden bortflytte med deres Formue fra samt-

lige de kgl. Danske Lande, efter den Udstrækning, som
samme nu have eller i Fremtiden maatte faae, til samt-

lige dé kgl. Wiirtembergske Lande, efter disses nær-

værende eller tilkommende Udstrækning, eller som i

Fremtiden maatte der have Arv, Legater eller Gaver

at hæve, og ligeledes af de Wiirtembergske Under-

saatter, som i Fremtiden bortflytte med deres Formue

fra samtlige de kgl Wiirtembergske Lande, efter disses

nærværende eller tilkommende Udstrækning, til samt-

lige de kgl. Danske Lande, efter disses nærværende

eller tilkommende Udstrækning, eller som i disse sidste

maatte have Arv, Legater eller Gaver at hæve, ikke

kunne fordres eller opkræves under nogensomhelst Be-

nævnelse noget Afdrag, Afgangspenge, Tiendepenge

eller Bortflytningspenge.
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Under denne gjensidige Ophævelse ere dog fra 1833.

ingen af Siderne indbefattede de af Arv eller Legater "^pebr^
gaaende Afgifter, som, uden Hensyn til om Gjenstanden

for samme forbliver i Landet eller ikke, paa lige Maade

ere at erlægge af Indlændinge
É
og af Fremmede. Den

foran bestemte Frihed strækker sig saavel til det Af-

drag og de Bortflytningspenge, der indflyde i de kgl.

Kasser, som til det Afdrag og den Flylningsafgift, der

ellers vilde have tilfaldet Individer, Godsherskaber,

Corporationer, Gommuner eller offentlige Stiftelser. De

ovenstaaende Bestemmelser skulle træde i Kraft fra

den Dag, da den fra den Danske Regjering om denne

Gjenstand udstedte Erklæring er bleven udvexlet med

en tilsvarende Erklæring fra den kgl. Wurtembergske

Regjering, hvilket er skeet den 14. Decembr. 1832, og

finde Anvendelse paa al Formue, hvoraf der hverken

allerede er betalt Afdragspenge, eller hvis Udforelse
É

allerede er foregaaet.

Hvilket herved kundgjbres til fornoden Efterretning

og Iagttagelse i Kongeriget Danmark. — Det kongelige^

Danske Gancellie den 2. Februar 1833.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 2. Febr.

Island, ang. Handel ved Portland og i Nj ardvig.

Khavn den 2. Februar 1833. — Rentek. isi. Copieb.

9, Nr, 1026.

Foranlediget af en Indberetning fra Grosserer

Knudtzon, om at Kjbbmand Simonsen agtede at sende

en Jagt fra Vestmannoe med Vare til Portland i Vester-

Skaptefells Syssel, har Hr. Stiftamlm. ladet denne Sag

undersbge, og derefter i behagelige Skrivelser af 21.

August og 22. Septembr. f. A. andraget for Kammeret,

at efter de erhvervede Oplysninger har Kjbbmand Si-

monsen ei ved denne Leilighed drevet nogen Handel

ved Portland, men da Indvaanerne i bemeldte Syssel

have en saare lang Vei lil Vestmannoerne, og detsaa-
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1833. ledes maa være dem vigtigt at faae deres saakaldte

2. Febr. tunge Varer transporterede saa langt muligen sbveis,

havde Simonsen ladet sin Jagt anlobe Portland, deels

for at overfbre de Varer, Bbnderne havde kjbbt og

sluttet Handel om paa Vestmannberne, og deels for at

hente deres Uld og Tælle, dog uden at have Maal og

Vægt med, hvorved det hele Forelagende reducerer

sig til en Bbnderne lettende Transporlfart. — Hvorvidt

saavel ovennævnte Transportfart, som en lignende, der

i Aaret 1830 blev institueret af Grosserer Knudlzon og

Kjbbmand Simonsen imellem Rangarvalla Syssel og

Vestmannberne, kan være tilladt, har Hr. Stiftamtm.

derhos anholdt om at meddeles Kammerets Bestem-

melse for. Ligeledes har De i en anden Skrivelse af

s. D. underrettet Kammeret om, at De, paa Grund af

en af Grosserer Knudlzon til Dem gjort skriftlig Fore-

spbrgsel, om Skibe, som komme fra Kjbbenhavn eller

andre Steder udenfor Island, kunne losse de medbragte

Varer i Njardvig, har hos vedkommende Embedsmænd
indhentet Oplysning om en saadan Udlosning er fore-

taget, og derved erfaret, at dette Spbrgsmaal er for-

anlediget derved, at Kjbbmand Petersen i Reykjavik

havde kjbbt Vare for 4000 Rbd. af Kjbbmand G. Sivert-

sen sammesteds, med Forpligtelse for Sidstnævnte, at

transportere Vårene til Udliggerstedet Kjeblevig, hvilken

Transport udfbrles saaledes, at Skibet lagde an ved

det Kjeblevig nærliggende Njardvig, hvorfra Vårene,

dog uden at komme iland, fbrtes i Raade til Kjeblevig.

I Anledning heraf skulle vi tjenslligen melde Hr.

Stiftamtm. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse

for Vedkommende, at, da ved den sidstnævnte Trans-

port de til Handel i Kjeblevig bestemte Vare ikke ere

bragte i Land i Njardvig, maae vi med Dem være enige

i, at herved intet Ulovligt er foretaget, og i Henseende

til fbrstommeldle Transporter, da vides fra Lovgivningens

Side ikke Noget imod, at den, der til eget Forbrug har

kjbbt Varer paa et authoriseret Handelssted af en til
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Handel Berettiget, lader slige Vare transportere hvor- 4833.

ben han vil og af hvem han dertil kan formaae, naar "^FebT
det ikkuns af vedkommende Embedsmænd paa det

noieste paasees, især forsaavidt Kjobmændene selv

paatage sig disse Transporter, at dermed ikke forenes

ulovlig Handel. — Forsaavidt Hr. Stiftamtm. tillige, ved

med ovennævnte Sager at lade fdlge tvende Skrivelser

til Dem fra Grosserer Knudtzon af 2. August f. A.,

hvori han paa en ikke passende Maade dolerer over ei

til den Tid at have modtaget Svar paa de ligeledes

fornævnte under 14. og 45. Juni s. A. gjorte Fore-

spbrgseler, har henstillet til Kammerets Bedommelse,

hvorvidt De i saa Henseende har forjsbmt Deres Pligt,

da skulle vi ikke undlade at melde Dem, at ifolge de

stedfundne Omstændigheder, og da de saa ubestemt

og umotiveret fremsatte Spbrgsmaale gjorde det nød-

vendigt, forinden at indhente nærmere Oplysninger,

finder man der var grundet Anledning til at Grosserer

Knudtzon ei for skeet er herpaa har modtaget Deres

Svar. — Rentekammeret den 2. Februar 4833.

Rentekammer-Skrivelse ti). Stiftamtmanden over 2. Febr.

Island, ang. Opmuntring til Udlaan af Capitaler

til Private. Khavn den 2. Februar 1833. —
Rentek. Isl. Copieb. 9, Nr. 1020.

Ifolge de, saavel ved behagelig Skrivelse fra Hr.

Stiftamtm. af 26. Septbr. 1831, som og fra Amtmændene

Thorsteinson og Johnsson, meddelte Oplysninger, an-

gaaende hvorvidt nogen hensigtsmæssig Foranstaltning

inaatte være at foie til at fremme Udlaan imellem Pri-

vate i Island, maa man antage, at om endog saadanne

Udlaan ibvrigt kunne komme i Gang, vilde dertil i alt

Fald udfordres en bedre Indretning af Pantevæsenet

sammesteds. Da Kammeret har bragt i Erfaring, at en

nærmere Bestemmelse herfor vil med Forste kunne

ventes, og denne Mangel altsaa blive afhjulpen, skjonne

;
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vi ikke, at der efter fornævnte Oplysninger kan for

Tiden gjores videre til Oiemedels Fremme, undtagen at

det tillige maa befindes gavnligt, i Henseende til Ud-

sættelsen af offentlige Stiftelsers og Umyndiges Penge

i Island, at give den Forskrift, at de skulle forsoges

udlaante hos Private forend de kunne modlaees til

Forrentning i den kongl. Kasse. — Med Hensyn hertil

skulle vi derfor, Sonder- Amtet vedkommende, udbede

os Hr. Stiftamtm. 8 behagelige Betænkning meddeelt, og

derhos Deres Formening om, paa hvilken Maade Op-

bydelse i saa Fald skulde foretages, samt hvilke Regler

der maalte fastsættes for at opnaae en fuldkommen

betryggende Sikkerhed for de Capitaler, der saaledes

anvendes. — Rentekammeret den 2. Februar 4833 \

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Opmuntring til Havedyrkning. Khavn

den 2. Februar 1833. — Rentek. isi. Copiebog 9,

Nr. 1023. Denne Rentekammer-Skrivelse anfOres som publi-

ceret paa Mandtalsthingene i Arnes Syssel 1834.

Ved Hr. Stiftamtm/ behagelige Skrivelse af 3.

Oktbr. 1831 er Kammeret meddeelt Deres Betænkning,

om, hvorvidt der til Havedyrkningens Fremme kunde i

Særdeleshed være Anledning til herefter ved Bort-

fæstelsen af Gaardene paa de kgl. Godser i Island at

paalægge Leilændingerne paa samme, at anlægge ved

deres Bygselgaarde en passende Have.

Efter at have herover ligeledes modtaget Betænk-

ning fra Amtmændene Thorsteinson og Johnsson, skulle

vi tjenslligen melde, at Kammeret ifolge de meddeelte

Oplysninger bifalder, at ovenmeldte Leilændinger ikke i

fornævnte Henseende underkastes yderligere Forpligtel-

ser, end der allerede tidligere er anordnet for samtlige

*) s. D. Rentek. Skriv, omtrent ligelydende til begge de 8v-

rige Amtmænd. Copieb. sst. Nr. 1021—1022.
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•Jordbrugere i Island; men vi maae derimod tjenstligen

anmode I Ir. Stiflamtm. om, at have Deres Opmærksom-
hed særdeles henvendt paa denne vigtige Sags Fremme,

°g derhos paalægge saavel vedkommende Embedsmænd
i Sonder-Amtet, som Administratorerne paa de kongel.

Godser, noie at paasee, at Havedyrkningen ikke for-

sbmmes, og derfor at tilholde Jordbrugerne det For-

nbdne, hvor ikke i enkelte Tilfælde locale Forhold eller

andre Omstændigheder gjbre Havedyrkningen umu-
lig. Forsaavidt der ibvrigt maatte mangle Landels lnd-

vaanere behbrig Anviisning til Dyrkningsmaaden, ud-

bede vi os underretlede om, hvilke Skrifter der for

Tiden gives desangaaende i Island, og hvilket af disse

det muligen enten i det Hele eller for en Deel kunde
være nbdvendigt at foranstalte et nyt Oplag af til Ud-

deling blandt Almuen. Ligeledes vil der og paa Hr.

Stiftamtmandens nærmere Begjæring blive herfra for-

distallet, at nogle Islændere, som i andet Oiemed tage

herned, kunde, saafremt de bnske det, gives Leilighed

til at lære den Deel af Havedyrkningen, som forlrinligen

er anvendelig der i Landet. De af Hr. Stiflamtm. for-

kogte 6 a 8 Tdr. tidlig modne Kartofler skulle med
fbrsle herfra afgaaende Skib blive afsendte. — Rente-

kammeret den 2. Februar 1833 \

Rentekammer-Skrivelse til det kongel. Danske 2. Febr

Cancellie, ang. Skjode- og Pantevæsenet paa Is-

land. Khavn den 2. Februar 1833. — Rentek. isi.

Gopieb. 9, Nr. 1029.

Ved at tilstille Kammeret et Udkast til en Anord-

n,ng angaaende Skjode og Pantevæsenet paa Island,

samt de angaaende denne Gjenstand fra vedkommende

*) s. D. Rentek. Skrivelser af lignende Indhold til begge de

ivrige Amtmænd. Copieb. sst. Nr. 1024—1025.

X. h. 17
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1833. Amtmænd og den kg]. Landsoverret sammesteds ind-

2. Febr. hentede Betænkninger, har det kgl. Danske Cancellie

under 3. Novbr. f. A. behaget saavel herover at for-

lange Kammerets Tanker, som ogsaa med Hensyn til,

hvorledes Justitssekretairen ved bemeldte Overret kunde

erholde Erstatning for det Tab, der vil opstaae for ham

derved, at Thinglæsningen herefter forelages ved ved-

kommende Underret istedetfor ved Landsoverretten,

saaledes som er bestemt i Forordn, af \\. Juli 4800

§ 42. Ligeledes har det kongelige Danske Cancellie for-

meent, at Justitssekretairen maatte gives Haab om, paa

nærmere Andragende at erholde en til Arbeidets Om-

fang svarende Godtgjorelse engang for alle, for de For-

tegnelser og Afskrifter til vedkommende Retsbetjente

af alle ved Landsoverretten hidtil læste Documenter,

som ikke igjen ere blevne udslettede, hvilke han ifolge

Udkastels § 7 har at afgive.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstligst

at melde, at Kammeret, ved for ibvrigt aldeles at til-

træde de i Udkastet foreslaaede Bestemmelser, maa

alene til den 4. § tillade sig at bemærke Følgende:

Efter bemeldte § faaer et Document af de i Ud-

kastet ommeldte Slags forst ved Læsningen den fulde

Virkning mod tredie Mand. Skjbndt det nu, hvori man

med velbemeldte Cancellie mak være enig, vil være

betænkeligt, med Hensyn til at Thinglæsningen udenfor

Reykjavik skal efter § 3 foretages paa Mandtalsthingene,

ogsaa kun kan skee engang om Aaret, at give denne

en tilbagevirkende Kraft til Udstedelses - Dagen, saa

opstaaer derved igjen paa den anden Side den Be-

tænkelighed, at naar et Document udstedes kort efter

Mandtalsthingene, og altsaa ikke kan læses fbrend ved

næstpaafblgende Thing, vil der kunne hengaae omtrent

et heelt Aar, i hvilken Tid det ikke paa nogen Maade

staaer i den ene Contrahents Magt at sikkre sig imod

. Misligheder fra den anden Contrahents Side. At see

forebygget de Inconvenientser, der saaledes kunne fblge

-
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af, at saa lang Tid hengaaer fra et Documents Udste- 1833.

delses- Dalum indtil det ved Thinglæsningen erholder 2. Febr.

den fornbdne Publicitet, formener Kammeret derfor at

maatte fortjene at komme under nærmere Overveielse,

og forsaavidt de locale Forhold der i Landet ikke lægge

væsentlige Hindringer i Veien derimod, en Bestemmelse

1 saa Henseende gives, hvilket Amtmand Johnsson ogsaa

har paatænkt ved at foreslaae, at Documenter, der skulle

tøinglæses, kunne forelbbigen leveres til vedkommende

Repstyrer, for at bekjendtgjbres ved Kirkerne i Thing-

sognet, og dernæst med Paategning derom tilstilles

Sysselmændene til Protokollation, hvorefter Læsningen

maalte gjenlages paa næste Mandtalslhing, men sammes
Virkning dog regnes fra Bekjendtgjbrelsen paa Kirke-

stævne. Dernæst skulle vi tjenstligst henstille til vel-

bemeldte Cancellie, om ikke i § 9 maalte udgaae de

Ord:
uaf de kongelige Betjente", og Bestemmelsen saa-

ledes angaae Caulioner, som i Almindelighed stilles for

kgl. Oppebbrseler, thi de fleste Cautioner der i Landet

stilles af Administratorer og Forpagtere af kgl. Jorde-

gods, hvilke ikke kunne henregnes til kgl. Betjente. —
Hvad angaaer Erstatning til Juslitssekretairen ved den

islandske Overret for Tabet af de hidtil ved bemeldte

Ret faldende Læsnings-Gebyrer, da er Kammeret villigt

M at andrage paa, at en saadan Erstatning tilstaaes nu-

værende Juslitssekretair for hans Embedstid af Islands

Jordebogskasse, og bestemmes efter hvad der nærmere

°plyses at han hidtil har oppebaaret af Thinglæsningen.

Men da disse Gebyrer ikkuns ved kgl. Resol. af 6. Juni

1800 ere tilstaaede Juslitssekretairen som Godtgjbrelse
for Skrivematerialier, maae vi, i Henhold til vor Skri-

velse til det kgl. Danske Cancellie af 8. Juni 1830, au-

Saaende Sportelreglementet for Island, formene, at denne
Erstatning bbr bortfalde for Eftermanden, og Udlægget
ll l Skrivematerialier derimod godtgjbres efter documen-
terel Regning, paa samme Maade som de andre des-
lige Udgifter ved den islandske Overret. Ligeledes vil

17*

f
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4833. paa nærmere Begjæring fra Justitssekretairen herfra

^"Jj^T' blive andraget paa, at der af Islands Jordebogskasse

tilstaaes ham engang for alle en passende Godtgjbrelse

for de Fortegnelser og Afskrifter, han i Medfor af Ud-

kastets § 7 vil have at aføive til vedkommende Rets-

betjente, til hvilken Ende man i sin Tid, naar dette

Arbeide er fuldfort, forventer sig om sammes Omfang

meddeelt Underretning. — De med det kongl. Danske

Cancellies ovennævnte Skrivelse fulgte Bilage følge her-

ved samtlige tilbage. — Rentekammeret den 2. Februar

4833,

5. Febr. Kongelig Resolution ang. Understottelse til

Udgivelse af et Skrift om Islands Tiendevæsen.

Khavn den 5. Februar 1833. — i Forestilling fra

Directionen for Fonden ad usus publicos 10. Januar 1833

havde Cand. jur. og Copiist ved Geheime-Archivet Haldor

Einarsson udarbeidet et Skrift om det islandske Tiendevæsen,

hvilket Skrift han anslog til 16 å 20 trykte Ark, og i An-

dragender 17. Februar og 10. Decbr. 1832 anholdt han om
Understøttelse til Udgivelse af det saaledes udarbeidede Skrift,

hvortil han anbefales af Professor og Geheime-Archivar Finn

Magnusson og Directionen, og foreslaaer den sidstnævnte denne

Understøttelse til 300 Rbd. Sedler. — Direct, for Fond. ad

usus publ. Journ. 8, Nr. 126.

Vi ville allernaad. have Copist ved Vort Geheime-

Archiv, Haldor Einarsen, forundt en Understottelse af

Fonden ad usus publicos af 300 Rbd. Sedler til ind-

bemeldle Værks Udgivelse. — Kjobenhavn den 5. Fe-

bruar 1833 \

6. Febr. Cancellie-PIakat ang. Afdragsrettens Ophævelse

imellem Danmark og Schaumburg-Lippe. Khavn

1

') communiceret Ansøgeren ved Directionens Skrivelse af

22. Februar 1833. Missiveb. for Fonden ad usus publ.

V* 32 til V« 34, S. 199-200.

. f
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den 5. Februar 1833 1
. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1833. Ligeledes anføres den

som publiceret i nogle enkelte Jurisdictioner : Reykjavik £1833),

Skaptafells, Hunav., Oefjords og begge Mula Sysseler (1834),

Myra og Hnappadals samt Snæfellsnes Syssel (1840). — Canc.

2. Depart. Registr. XXXIV, 37—38 (1833, Nr. 76). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1833, S. 8—10; Schou

XX, 547—548. Rubr. i Coll. Tid. for 1833, S. 115.

Plakat, angaaende Afdragsrettens Ophævelse mel-

lem Danmark og de Fyrstelig Schaumburg - Lippeske

Lande.

Imellem den Kongelige Danske og den Fyrstelig

Schaumburgske Regjering er afsluttet folgende Conven-

tion om Afdragsrettens Ophævelse:

1) l Lighed med hvad der allerede i den 18. Ar-

tikel i den tydske Forbundsact af 8. Junii 1815 og den

tydske Forbundsforsamlings Beslutning af 23. Junii 1817

er fastsat med Hensyn til Herlugdommene Holsteen og

Lauenborg, skal der ikke ved nogen Formues Ud fbrelse

fra Kongeriget Danmark og Hertugdommet Slesvig til

de Fyrstelig Schaumburgske Lande, eller fra disse til

Kongeriget Danmark og Hertugdommet Slesvig, hæves

Qogetsomhelst Afdrag (gabella hæreditaria) eller Udvan-

( lringsafgift (census emigralionis), og det hvad enten

sh'g Formues Udførelse maalle grunde sig paa Udvan- -

dring eller paa Arv, Legat, Rrudeudstyr, Gave eller paa

hvilkensomhelst anden Maade. — 2) Denne Frihed skal

strække sig saavel til det Afdrag og den Udvandrings-
'

a *gift, der ellers vilde tilQyde de landsherrelige Kasser,

s°ni til det Afdrag og den Udvandringsafgift, der mu-
hgen vilde have tilfaldet Kjbbstæder, Flækker, Kæmne-
rie r, Stiftelser, Klostere, Kirker, Patrimonial Retter og

korporationer. Godseierne i Danmark og i Hertugdom-
m ©t Slesvig, saavel som i de Fyrstelig Schaumburgske
Lande, underkastes derfor, ligesom alle andre Private,

1833.

5. Febr

') Reskr. 27. Marts 1835 5 Canc. Circ. 2. Oktbr. 1838
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der i fornævnte Lande maatle være berettigede til at

oppebære slige Afdragspenge, nærværende Bestemmelse,

og maae, som en Fblge heraf, ved Formues Flytning

imellem forbemeldte Lande, hverken fordre eller tage

noget Afdrag eller Udvandringsafgift. — 3) Bestemmel-

serne i foranstaaende 1. og 2. Artikel strække sig til

alle for nærværende Tid under Behandling værende,

saavel som til alle tilkommende Tilfælde. — 4) Den i

den foregaaende 1., 2. og 3. Artikel bestetnte Frihed

skal kun strække sig til Formuen. Som en Fblge heraf

blive, uagtet denne Overeenskomst, de Danske og de

Schaumburgske Lovbud i deres Kraft, som angaae den

Udvandrendes Person, hans personlige Pligter, hans

Forpligtelser til Krigstjeneste, og som under Straf maatte

paalægge Undersaatterne for Udvandringen, overeens-

stemmende med den foreskrevne Orden, al ansbge

Landsherrens Tilladelse hertil. I saa Henseende skal

heller ikke for Fremtiden, hvad Lovgivningen om For-

pligtelsen til Krigstjeneste og den Udvandrendes per-

sonlige Pligter angaaer, nogen af de conlraherende

Regjeringer være indskrænket i Henseende til Lovgiv-

ningen i deres respeclive Lande.

Hvilket herved kundgjbres til fornoden Efterretning

og Iagttagelse i Kongeriget Danmark.— Det kgl. Danske

Cancellie den 5. Februarii 4833.

6. Febr. Cancellie-Plakat ang. Afdragsrettens Ophævelse

imellem Danmark og Anhalt-Dessau. Khavn den

5. Februar 1833 1
. — Publiceret ved Landsoverretten i

Island den 9. April 1833, samt i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1833. I de enkelte Jurisdictioner anføres den som

publiceret: i Reykjavik (1833), Skaptafells, Hunav., Oefjords

og begge Mula Sysselerne (1834), samt Arnes Syssel (1840).

Canc. 2. Depart. Registr. XXXIV, 36—37 (1833, Nr. 75).

Reskr. 27. Marts 1835; Canc. Circ. 2. Oktbr. 1838.

§
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Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1833, S. 113—115; 1833.

Qvart-Forr. for 1833, S. 10-12. Schou XX, 548—550. 5. Febr,

Plakat, angaaende Afdragsreltens Ophævelse imel-

lem Danmark og de Hertugelig Anhalt-Dessauske Lande.

Imellem den Kgl. Danske og den Hertugelig Anhalt-

Dessauske Regjering er afsluttet følgende Convention

om Afdragsreltens Ophævelse:

1) I Lighed med hvad der allerede ved den 18. Ar-

tikel i den tydske Forbundsact af 8. Junii 1815 og den

tydske Forbundsforsamlings Beslutning af 23. Junii 1817

er fastsat med Hensyn til Hertugdommene Holsteen og

Lauenborg, skal der ikke ved nogen Formues Udførelse

fra Kongeriget Danmark og Hertugdommet Slesvig til

de Hertugelig Anhalt-Dessauske Lande, eller fra disse

til Kongeriget Danmark og Hertugdommet Slesvig, hæves

nogetsomhelst Afdrag (gabella hæreditaria) eller Udvan-

dringsafgift (census emigrationis), hvad enten saadan

Formues Udførelse grunder sig paa Udvandring eller

paa Arv, Legat, Brudeudstyr, Gave eller paa hvilken-

somhelst anden Maade. — 2) Denne Frihed skal strække

s,g saavel til det Afdrag og den Udvandringsafgifl, der

ellers vilde tilQyde de landsherrelige Kasser, som til

det Afdrag og den Udvandringsafgift, der muligen vilde

have tilfaldet Kjbbstæder, Flækker, Kæmnerier, Stiftelser,

Klostere, Kirker, Patrimonial - Retter og Gorporationer.

Godseierne i Danmark og i Hertugdommet Slesvig saavel

s°m i de Hertugelig Anhalt-Dessauske Lande underkastes

derfor, ligesom alle andre Private, der i fornævnte Lande

^aatte være berettigede til at oppebære slige Afdrags-

P enge, nærværende Bestemmelse, og maae, som en

^Ige heraf, ved Formues Flytning mellem forbemeldte

Lande, hverken fordre eller tage noget Afdrag eller

Udvandringsafgift. Under denne gjensidige Ophævelse
ere dog fra ingen af Siderne indbefattede de Afgifter,

s°m, uden Hensyn til om Gjenstanden for samme for-

bliver
i Landet eller ikke, paa lige Maade ere at er-
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lægge af Indlændinge 02 af Fremmede. — 3) Bestem-

melserne i foranstaaende 1. og 2. Artikel strække sig

til alle for nærværende Tid under Behandling værende

saavel som til alle tilkommende Tilfælde. — 4) Den i

den foregaaende 4., 2. og 3. Artikel bestemte Frihed

skal kun strække sig til Formuen. Som en Fblge heraf

blive, uagtet denne Overeenskomst, de Danske og de

Anhalt-Dessauske Lovbud i deres Kraft, som angaae den

Udvandrendes Person, hans personlige Pligter, hans

Forpligtelser til Krigstjeneste, og som under Straf maatte

paalægge Undersaalterne for Udvandringen, overeens-

stemmende med den foreskrevne Orden, at ansoge

Landsherrens Tilladelse hertil. I saa Henseende skal

heller ikke for Fremtiden, hvad Lovgivningen om For-

pligtelsen til Krigsljeneste og den Udvandrendes per-

sonlige Pligter angaaer, nogen af de contraherende

Regjeringer være indskrænket i Henseende til Lovgiv-

ningen i deres respeclive Lande.

Hvilket herved bekjendlgjores til fornoden Efter-

retning og Iagttagelse i Kongeriget Danmark. — Det

kgl. Danske Cancellie den 5. Februar 4833.

6. Febr. Gapitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1833 til samme Tid 1834. Reykjavik den 6. Februar

1833. — Islandsk: Original, samt Original-Aftryk, be-

sørget paa offentlig Bekostning. Vioeyjar klaustri 1833, 2 Bl.

i 4*°., hvoraf Exemplar i det islandske Departement. Jevnf.

Sig. Hansen:
tt
Um verolagsskrår" i

4<Skyrslur um landshagi"

I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbringu og

Kj6sar, Arness, Rångarvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavfkur kaupstao, ^

Islands suour-amti, gildandi fra mibju Maji månabar

1833 til s5mu tioar 1834.
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Vtfru og aura Nafnvero. å landsvisu hdr. erf)ålal. 1833.
tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk. Q t Febr

A. Nr. 1 > . . . .

— 2 . . . . .

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15 .... .

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27 . . . . .

28 • • • •

— 29

— 30*

Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

15 40 15 40 12

2 1 1 y* 12 69 10

3 23 7* 19 45 157a

2 27 18 24 147a

1 49 18 12 147a

2 9 16 D 127a

1 377* » t

9 68 /« 9 68 Va 77a

6 42 y8 8 56 6'/a

16 20 1 16

15 18 72 15

157« 19 86 157?

1 1\ » lo

» 19 •

18 24 9
27 'A » 9

» VJ% 8 22 67a

57 » • 1

1 V/i • »

i

307a
. t • s'

»

23 ','a » • 1

8 25 19 54 15 Va

2 68 7« 16 27 13

2 61 Va 15 81 127a

2 55 15 42 12

2 43 '/a 14 69 iiya

1 34 20 80 16

1 31 19 81 157a

1 34 l

/a 20 377a 16

1 30 '/a 19 73 '/« 15 V«

4 OO iy 1 /a

3 66 22 12 177a

2 76 16 72 13

2 33 18 72 15

1 59 19 36 157a

Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Capitelstaxten for

Sonder-Amtet 24. Januar 1832 (ovenf. S. 18-20). Coursen

ikke angivet.
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\ 833. Vc5ru og aura Nafnvero. å landsvisu hdr. erf)ålal.

6. Febr. tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.tegundir. Rbd. Rbsk.

F. 88

5

G. Nr. 38 ... . . . 2 32

— 39 • • iVi . . 1 11

75

82

63

72

17 48 14

12 48 10

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i fyr

tbldum landaurum verour:

A, 14.75 11V«

B, — ullu, smjo'ri oglélg 19.51 15Vs

G, — ullar tévinnu . . . 9.71 .' TV»

£», 16.35 13

- tysi . 20.7V2 16

F, — skinnavbrum . . . 18.7Va ' 14Vs

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meo 6,

gjorir hb fuomeo al ver o allra meoalveroa

[hdr.] 16 Rbd. 41 Sk. [og alin] 13 Sk.

|>egar meta skal fyrtalda landaura til hundraos, verour:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vio hundrao:

eins 6 ær, loonar og lembdar, i farddgum;

lfka 6 saucir })révetrir og eldri å haust;

enn {)å 8 sauoir tvævetrir eins,

eoa 12 veturgamlir,

eoa 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ifardflgum;

enn })å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eoa

3
/4 hundraos, svo ab lVs veros hennar

gjorir hundrao.

Eptir Litr. B: gjbra 12 fjéroiingar af ullu, smjbri eoa t61g,

hundrao.

— C: — 60 pbr eingirnissokka, eoa 180 pbr

sjévetlinga, hundrao.
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EptirLitr. D: gjora "6 vættir af sérhverri fiskitegund, 1833.

bar tilnefndri. hundrab. ^T^TT"
o. rebr— E: — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

•— F: 4 fj6rbungar nautaskinna, hundrab;

eins 6 fjorbungar af kiia-, hrossa-

og sela-skinnura; 8 fjérbiingar saub-

skinna og 12 fjårbiingar ærskinna;

item 240 stykki lambskirina.

Reykjavik })ann 6. Februarii 1833.

L. A. Krieger. Steingrimur J6nsson.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai 15. Febr

1833 til samme Tid 1834. Vester-Amt. 15. Februar

1833. — Islandsk: Original - Aftryk som Schema, trykt

hos Schultz i Kjbbenhavn og udfyldt ved Udfærdigelsen med
^e passende Tal, 2 Blade i 4 to

., hvoraf Exemplar haves i det

ålandske Departement; jevnf. Sig. Hansen: KUm verblags-

skrår"
i

<t
Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ne ss, Dala, Barbastrandar, Isafjarbar og Stranda s^slur

1 ilands vestur-amti
,

gildandi fra mibju Maji månabar
1833 til somu tibar 1834.

Vom og aura Nafnverb.. å landsvisu hdr. erfvilal.

tegundir.

A - Nr. 1 1 ....
— 2 .... .

— 3

— 4

5 . . . M
y

:J^ 6 . .-.

— 8

— 9

Kbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

19 87 19 87 16

2 77 16 78 18 »/a

4 23 26 42 20 '/a

2 80 22 64 18

1 83 !
/a 22 42 18

2 59 20 92 163
/4

1 85 1 1

12 20 12 20 10

9 41 12 54 10

Rubrikkerne ere fuldstændig anfbrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet 12. Febr. 1832 (ovenf. S. 22—25). Coursen

ikke angivet.

i
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4833.

15. Febr.

Veru og aura

tegundir.

B. Nr. *10 . .

— 11 . .

— 12 . .

— 13 . .

C. Nr. 14 . .

— 15 . .

Nafnvero.

Rbd.

å landsvisu hdr. er f)vi 1 al.

— 16 . .

— 17 . .

— 18 . .

— 19 . .

— 20 . .

— 21 . .

D. Nr. 22 . .

— 23 . .

— 24 . .

— 25 . .

— 26 . .

E. Nr. 27 . .

— 28 . .

— 29 . .

— 30 . .

F. Nr. 31 . .

— 32 . .

— 33 . .

— 34 . .

i— 35 . .

— 36 . .

— 37 . .

G. Nr. 38 . .

— 39 . .

— 40 . .

— 41 . .

— 42 . .

43 . .

8

2

2

1

2

1

1

1

1

3

2

2

1

1

2

I

2

1

1

Rbsk. Kbd. Rbsk. Kbsk.

17 Vs 21 64 177a

14 '/i 17 88 147a•

1573 19 16 1573

167a
w

20 60 167a

1 •

15 9 36 77q

297. • *

5V* 10 O /4

46 Va i »

85 • 1

27 • »

22 •

7 18 42 143
'4

66 16 12 13

2PA 13 33 102
/s

88 11 48 9

397a 14 45 117a

25 18 87 15

31 7a 19 89 16

31 7a 19 89 16

22 18 42 143
/<

93 15 84 122
/3

77

327a

857a

46

63

57a

41

30

67

I

53

85 7a

Meoalvero a hverju hundrabi og hverri alin

fyrtoldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, e&a frfou 19.12 15V4

— B, — ullu, smjbri og t61g 19.81 16
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Eptir Litr. C,.eba ullar tévinnu . .

— D, — fiski

— E, — tysi

— F, — skinnavbrum

9.81

14.74

19.29

15.84

8

12

15V*

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjdrir hGfubmebalverb allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 44 Sk. [og alin] 13 Sk.

£egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

v eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardftgum;

Hka 6 saubir t>révetrir og eldri å haust;

enn
J)å

8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, ifardtfgum;

enn })å hryssa a sama aldri, 90 alnir, eba

3
/4 hundrabs, svo 1

xh verbs hennar

gjtirir hundrab.

Eptir Litr. B: gjSra 12 fjérbungar af ullu, smjori eba

t61g, hundrab.

60 por eingimissokka, eba 180 pSr

sjévetlfnga, hundrab.

6 vættir af sérhverri fiskitegund,

[)ar tilnefndri, hundrab.

1 tunna, eba 120 poltar tysis, hdr.

4 fjérbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contéri, [)ann 15. Februar 1833.

Thorsteinson. Gubmundur Jénsson.

G: —

D:

E:

F:

Birectionen for Fonden ad usus publicos' 22. Febr

Skrivelse til Professor Theologiæ Jens Moller,

ang. UnderstSttelse til Bogsamlinger for Geistlig-

heden i Island. Khavn den 22. Februar 1833. —
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4833. Missivebog for Fonden ad us. publ. «/* 32 til
l
/a 34, Nr. 204

22. Febr. (Joura. 8, Nr. 218).

Direclionen for Fonden ad usus publicos undlader

ikke herved at tilkjendegive Hr. Professoren, i Anled-

ning af Deres Andragende af 28. Januar d. A. 1 om en

') Professor Moller havde i længere Tid staaet i Correspon-

dence med enkelte Geistlige i Island, og derved bragt i

Erfaring, at hvis den islandske Geistlighed blot kunde

erholde Bøger, vilde den ikke i Lærdom staae meget tilbage

for den danske. Det var enKjendsgjerning, at skjøndt Tydsk

ikke lærtes i Skolen, og skjøndt af Hebraisk kun Ele-

menterne foredroges, forstod dog mange Præster Tydsk,

og hos Mange havde en stor Iver viist sig for at læse

det gamle Testament i Grundsproget, efter at Professor

Moller havde igjennem Bibelselskabet faaet Landet for-

synet med de hellige Skrifter i Originalen. Den alminde-

lige literaire Interesse var saa levende, at en Præst havde

bedet om blot at faae Correktur- Arkene af Dansk Lite-

ratur-Tidende, for derved at kunne følge med den danske

Literatur.

'

Disse Erfaringer, samt de ved Samtaler med Islændere

og Danske, som havde besøgt dette Land, vundne Resul-

tater, havde bragt Professoren paa den Tanke, at forsøge

Oprettelsen af circulerende Læseselskaber blandt den is-

landske Geistlighed. Biskoppen over Island, samtJustits-

raad Bjarni Thorarensen og Provst Hjalmarsen fandt Alle

Ideen ikke alene gavnlig, men ogsaa iværksættelig. Der

skulde da vælges i hver af Landets fire Fjerdinger nogle

videnskabelig udmærkede Geistlige til Forstandere for Cir-

culationen; denne skulde i Reglen skee i Forening med

Provsternes Circulairer ;
Bøgerne skulde efter fuldendt Om-

gang opbevares hos en bekvemt boende Geistlig, og være

Herredets eller Sysselets Eienriom; Fordelingen af de

aarlig opsendte Bøger skulde skee ved Landets Biskop.

Ved at benytte Bogauctioner og Boghandler -Rabat

mente Professoren at kunne for 100 å. 200 Rbd. aarlig

forskaffe en ikke ringe Mængde Bøger, og han vilde be-

sørge Indkjøbet og Opsendelsen, samt aflægge aarligt

Regnskab. Bøgerne vilde blive enten theologiske eller

henhørende til almeen Oplysning,
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aarlig Understbttelse til Anskaffelse af Boger for den

islandske Geistlighed, at man efter Omstændighederne'

ikke kan bringe nogen vedvarende aarlig Understbttelse

i allerund. Forslag, men raaa indskrænke sig til een

Gang for alle at lade Dem anvise et Belbb aHOORbd.
Sedler til dette Giemed.

Dette undlader man ikke herved at tilkjendesive

Hr. Professoren, med Tilfbiende, at Belbbet kan oppe-

bæres mod Deres Qvittering. — Den kgl. Direction for

Fonden ad usus publicos den 22. Februar 1833.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 23. Febr.

Island, ang. Sagefaldskassernes Ret til det mindre

Vrag paa Kirkebæ Klosters Forstrand. Khavn

den 23. Februar 1833. — Rentek. isL Copiebog 10,

Nr. 4.

Ved Hr. Stiftamtm." behagelige Skrivelse af 7. Au-

gust f. A. er Kammeret meddelt Oplysning om de

Grunde, paa hvilke Auclionsbelobet for nogle Bjelker,

som ere opdrevne paa Forstranden til tvende Gaarde

under Kirkebai Klosters Gods, ikke er tilfalden Klo-

steret, men beregnet Sysselets Sagefaldskasse til Indtægt.

Efter at Kammeret, med Hensvn til den af Hr.

Stiftamtm. i denne Anledning yttrede Formening, har

corresponderet med det Danske Gancellie, skulle vi ikke

undlade tjenslligen at melde Dem til behagelig Efterret-

ning og videre fornoden Bekjendtgjorelse for Vedkom-

mende, at omendskjondt det, i Særdeleshed paa Grund
a ^ de Vilkaar, under hvilke Rettigheden til det mindre

Vrag ved kgl. Resolution af 26. Marts 1736 overdroges

Sysselmanden, kunde være tvivlsomt, om Sagefalds-

kassen nu, som ved Resolution af 25. Juli 1808 ind-

traadte i Sysselmænd enes Rettigheder i saa Henseende,

ogsaa tilkommer fornævnte Vragrettighed paa Klosterets

Gods, saa vil man dog, ifolge de iovrigt oplyste Om-
stændigheder og Gjenstandens Ubetydelighed, ikke have
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4833. Noget imod, at Skaptefells Syssels Sugefaldskasse saa-

J^^p^T ve ' beholder hvad den i den forbigangne Tid paa denne

Maade har oppebaaret, som ogsaa indtil videre ved-

bliver at oppebære hvad der af ovenmeldte Slags Vrag

maalte i Fremtiden falde paa Klosterets Gods. — Rente-

kammeret den 23. Februar 1833.

/

«3. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Handelshuset Suhr

& Son, ang. Afgift af tilhugne Tommerhuse, som

ffires til Island. Khavn den 23. Februar 1833.

- Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 7.

Handelshuset Suhr & Son har under 8. i d. M.

anholdt om, at Kjbbmand J. G. Knudsen i Arendal maa

i indeværende Aar blive meddelt Passer for trende Skibe,

for at overfbre Tommer og anden Trælast til Island,

uden derfor at erlægge den ved Forordn, af 1 1 . Septbr.

1816 § 3 paabudne Afgift, samt endvidere Pas for et

lidet Fartbi, hvis Bestemmelse skal være, fbrst at bringe

et af Sysselmand M. Stephensen bestilt nyt Tbmmer-

huus fra Veslmannbe til Portland, efter at Huset paa

førstnævnte Sted er udlosset fra det stbrre Skib i det

mindre, samt derefter at sælges i Island.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade at melde

Handelshuset, at, naar ovennævnte 4 Skibes Drægtighed

og Navne, samt ligeledes Skibsfbrernes Navne, hertil op-

gives, vil det Ansbgte kunne ventes bevilget, men ikkuns

under den Betingelse, at Ladningerne ene og alene

bestaae af Tbmmer og anden Trælast, hvortil ikke

kan henregnes et complet tilhugget Tbmmerhuus med

tilhbrende Dbre, Vinduer, Kakkelovne, Jernbeslag og

Som m. m. For det Tilfælde, at et saadant lluus til-

lige finskes overfbrt, anseer Kammeret sig ikke be-

myndiget til at udstede islandsk Pas efter Plakaten af

1. Juni 4821, men for den Drægtighed, Huset med Til-

behør optager, maa i saa Fald erlægges den ved For-

\
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ordningen af 1816 paabudne Afgift af 50 Rbd. pr. Com-

mercelæst, forinden Passet meddeles. — lovrigt maae
vi anmode Handelshuset om, at gjore Kjobmand Knud-

sen opmærksom paa, at Kammeret muligen, i Særde-

leshed saafremt de trende Skibe skulde være af stbrre

Dræglighed end i de foregaaende Aar, kunde finde det

betænkeligt, at de alle anlobe een og samme Havn paa

Island. Med Hensyn hertil vilde Handelshuset derfor

anmode Kjobmand Knudsen om at opgive, hvilke Havne
1 de forskjellige Amter han i saadant Fald maatte onske

at ethvert af Skibene fortrinlig erholdt Tilladelse til at

anlobe. — Endelig bedes Kjobmand Knudsen tilkjende-

8*vet, at med Hensyn til de Qere fremmede Handlende,

som muligen kunde attraae ovenmeidte Beseilingspasse

1 indeværende Aar, maa han inden næste Maaneds Ud-

Bang, eller senest i Løbet af April Maaned d. A., i

denne Anledning indkomme hertil med sin nærmere

°B endelige Begjæring, saafremt samme kan ventes at

tomme i nærmere Betragtning. Den med Handelshusets

Andragende fulgle Skrivelse fra Kjobmand Knudsen

folger efter Forlangende tilbage. — Rentekammeret den

23. Februar 1833.

Kongelig Resolution angaaende Benævnelsen af 26. Febr.

Modruvalla Kirke. Khavn den 26. Febr. 1833.
— I Rentekammerets Forestilling 29. Januar bemærkes, at efter

at det ved kgl. Resol. 16. Mai 1829 var tilladt, ifolge An-
søgning fra Amtmand Johnsson, at hans Embedsbolig og den

Grund, hvorpaa samme staaer, skulde kaldes Frederiksgave

C^rioriksgåfa), havde Kammeret bemærket, at Amtmand Johns-
en antog, at den paa bemeldte Gaards Grund værende Mobru-
valla Klosters Kirke i'or Kremtiden burde kaldes Frederiksgave
Kirke. Dette fremgik af de senere indkomne Embedsbreve og

Regnskaber. Efter at Rentekammeret i Skrivelser til Amt-
manden 5. Marts 1831 og 10. Marts 1832 havde yttret sig om
Sagen, havde Amtmanden under 25. Septembr. 1832 indgivet

Ansøgning om, at det maatte bestemmes, at Navneforandringen

*.ir. 18
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1 833. ogsaa skulde strække sig til Kirken. Han 'havde begrundet

dette derpaa, at Kirkerne i Island stedse nævnes efter Gaar-
26. Febr.

^en
^
Q^ ^ hyis Kirkens Navn ikke forandredes, vilde Gaar-

dens Navneforandring være uden Virkning. Derimod bemærker

Rentekammeret, at Kirken ikke horer til det, der er Amt-

manden overdraget, der kun havde Huset og Jorden til Embeds-

bolig. Godsets Forhold til Hovedgaarden (Mo'&ruvellir) og

den sammesteds værende Kirkes Forhold vare ganske ufor-

andrede. Amtmanden var endogsaa selv af den Formening,

at Godsets Navn burde være uforandret. Kammeret mente,

at Forandring af Kirkens og Godsets Navn kunde medfOre

flere betænkelige Forviklinger, og besværlige Forandringer,

f. Ex. af Kirkens Obligationer, som paa andre deslige Docu-

menter, som hidtil ere udstedte paa dens ældre Navn, ligesom

Kammeret i det Hele finder det rettest, at saadanne fra en

fjern Tid nedarvede Navne paa Communer eller Kirker ikke

uden vigtige Grunde forandres. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1833 A, Nr. 68.

Vi bifalde allern. Vort Rentekammers heri aller-

underd. fremsatte Formening, og har det saaledes sit

Forblivende ved, at indbemeldte Kirke fremdeles som

hidtil forer Navnet JMbdrevalle Klosters Kirke". —
Kjfcbenhavn den 2(3. Februar 1833 \

2. Marts. Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Sporgsmaalet om Udvidelse til

Island af Forordninger fra 1828. Khavn den

2. MartS 1833. — Rentek. Isl! Copieb. 10, Nr. 16.

Ved at tilstille Kammeret de fra vedkommende Ov-

righeder indhentede Betænkninger, angaaende hvorvidt
v

efternævnte af de igjennem det kgl. Danske Gancellie

i Aaret 4828 emanerede almindelige Anordninger for

Danmark maatle ansees passende til med visse Modi-

ficationer at gjores gjeldende paa Island, har velbe-

l

) communiceret Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet ved

Rentek. Skriv. 9. Marts 1833$ Isl. Copieb. 10, Nr. 27.
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meldte Cancellie herover i behagelig Skrivelse af 19. 4833.

Januar d. A. forlangt Kammerets Betænkning, nemlig: 2. Marts.

1) Plak. 22. Januar 1828, angaaende Skipperes For- "
~"

pligteJse til at overfore Personer for offentlig Regning;

— 2) Plak. 26. Februar s. A., ang. at de theologiske

Candidater os Enhver, der allraaer Ansættelse som

Skolelærer, skulle bevise Kyndighed i den indbyrdes

Underviisnings Melhode; — 3) Plak. 22. April s. A.,

indeholdende Regulativ for de Rationer, som tilkomme

Mandskabet paa Handelsskibe; — 4) For. 30. Mai s. A.,

om Adskilligt, som i Henseende til Daaben er at iagt-

tage; — 5) Plak. 25. Juni s. A., ang. den gymnastiske

Underviisning i Almue- og Borgerskolerne- i Danmark;

— 6) Plak. 6. Septbr. s. A., ang. Behandlingen af Sager,

som opstaae i Anledning af Dagion; — 7) Plak. 14.

Novbr. s. A., ang. Opfiskning af Ankere; — 8) Plak.

19. Novbr. s. A., ang. Slægtningers Forpligtelse at an-

tage sig afsindige Paarbrendé; — 9) Plak. 28. Novbr.

s. A., hvormed de i For. af 11. Mai 1775 § 66 inde-

holdte Forskrifter deels gjenlages, deels forandres og

nærmere beslemmes.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstligst

at melde, at i Overeensstemmelse med hvad det kgl.

Cancellie i fornævnte Skrivelse har behaget at yttre,

maae vi være enige med Samme i, at de foran under

Nr. 2, 4, 5, 6 og 9 anfbrte Anordninger ikke ere an-

vendelige paa Island. Men Hensyn til den under Nr. 1

anfdrte Plak. af 22. Januar 1828, da er det rigtignok

som Cancelliet har bemærket, at For. af 13. Juni 1787

Cap. 1 § 21 og Reskr. 17. ApriM789, samt de flere

dertil horende Bestemmelser, egentligen kuns angaae

Forbryderes Transport, og al det saaledes ikke kunde

være uhensigtsmæssigt udtrykkeligen at udvide Bestem-

melsen lil andre Individers Frem- og Tilbagesendelse

^or offentlig Regning; dog maae vi derhos bemærke,
al det ikke vides der hidtil har været gjort nogen Van-

digheder i saa Henseende, naar et saadant Tilfælde

18*
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1833. undertiden er indtruffen. — Hvad angaaer Plak. af 22.

2. Marts. April 1828, som indeholder Regulativ for de Rationer,

der tilkomme Mandskabet paa Handelsskibe, da antager

Kammeret, at samme er gjeldende for de Skibe, som

herfra udredes, indtil de ere retournerede til Hjemstedet,

uanseet om de i Mellemtiden foretage Reiser fra Island

til fremmede Steder. For de smaae i Island hjemme-

horende Jagter, der bruges til Fiskerie under Landet,

er Anordningen, hvilket ogsaa Amtmændene Thorstein-

son og Johnsson bemærke, ikke anvendelig, da Mand-

skabet paa samme, i Særdeleshed forsaavidt det be-

staaer af Islændere, vil helst attraae deres sædvanlige

Kost. Det eneste Tilfælde, i hvilket Anordningen altsaa

kunde være anvendelig for Island, vilde formentligen

blive, naar Skibe maatte udredes directe fra Island,

enten her til Landet eller til fremmede Steder. Da

imidlertid Stiftamtmand Krieger anfdrer, at enkelte saa-

danne Skibe udredes fra Island, hvilket dog de andre

Amtmænd ei antage og heiler ikke er Kammeret be-

kjendt, saa kan, i det mindstefor det Tilfælde, at oven-

nævnte Expeditioner blive i sin Tid foretagne, ikke

Noget haves imod, at Plakaten gjdres gjeldende for Is-

laud, dog med Undtagelse for de smaae Jagter, naar

samme bruges til Fiskerie eller Transportreiser i Landet

selv. — I Henseende til Plak. af U. Novembr. 4828,

ang. Opfiskningen af Ankere, har det kgl. Danske Can-

cellie, efter at have desangaaende correspouderet med

Admiralitets- og Commissariats-Collegiet, behaget i Skri-

velse af 16. i f. M. at underrette os om, at Admiralitets-

og Commissariats-Collegiet har antaget den omhandlede

Plakat for uanvendelig paa Island, hvilken Mening Kam-

meret ogsaa maa tiltræde, i Overeensstemmelse med

hvad Stiftamtmanden og Amtmændene i Island have i

deres afgivne Erklæringer yttret. — Ligeledes har vel-

bemeldte Cancellie i forstnævnte Skrivelse af 19. Juni

d. A. bemærket, at Plak. af 4 9. Novembr. 1828, ang.

Slægtningers Forpligtelse at antage sig afsindige Paa-
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rorende, maa for Tiden forhigaaes, da de hertil horende

Bestemmelser rettest indlemmes i den paatænkte nye

Anordning angaaende Faltigvæsenet paa Island. De
roed det kgl. Danske Cancellies fornævnte Skrivelse af

49. Januar d. A. fulgte Bilage folge herved tilbage. —
Rentekammeret den 2. Marts 1833.

Kongelig Resolution ang. Sporgsmaalet om e. Marts.

Afskaffelse af legemlig Revselse i Island. Khavn

den 6. MartS 1833. — I Cancelliets Forestilling 6.

Marts gaaer Collegiet ud fra de under 29. Marts 1826 frem-

satte Anskuelser, ifolge hvilke det ikke vilde gaae ind paa den

af Conferentsraad Stephensen fremsatte Plan, at begynde en

Reform af den islandske Lovgivning ved at foranstalte en ny

og correkt Udgave af Jonsbogen, men derimod vilde begynde

med successive at udarbeide nye Love i visse Brancher, som

skulde efterhaanden aflcise den gamle Lovbog. Den crimi-

nelle Deel af Lovene fandtes i fortrinlig Grad at trænge til en

ny Bearbeidelse, og allerede i 1826 havde Cancelliet modtaget

et Andragende fra Stiftamtmand Hoppe, foranlediget ved et

tidligere indkommet Forslag fra Landsoverrets-Assessor Einar-

sen, om Forandringer i Reskript 25. Juli 1808, hvorover Amt-

mændene og adskillige andre Embedsmænd havde givet Be-

tænkninger, som gik ud paa, at de i bemeldte Reskript, samt

Reskript 3. Mai 1816 og 21. Mai 1823, indeholdte Bestem-

melser, maatte blive sammenarbeidede i en ny almindelig An-

ordning for Island. Et nyt almindeligt Forslag indkom sær-

skilt fra Landsoverrets-Assessor Bjarni Thorarensen, hvilket

Cancelliet fandt at fortjene særdeles Opmærksomhed.

Efter disse Materialiers Indsamling havde nu Cancelliet

udarbeidet et Udkast til en almindelig Criminallov for Jsland,

indbefattende deels Reglerne for Misgjerningers Afstraffelse,

deels Reglerne for Delinquentsagers Forfolgning. Efter at Can-
celliet har omtalt de Love, som skulde have ophævet Jons-

kogen enten positivt, eller ved Forandring af de faktiske For-

hold opstiller det som Grundsætning, at Jonsbogens criminelle

O Cancelliet anseer Bestemmelserne i Mannhelgi - om For-

gribelse mod Kongens Hoihed og Ovrighed indirecte satte

ud af Kraft ved Souverainitetens Indforelse, og L. 6—4
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1833. Deel (Mannhelge og Tyvebalken) ikke kan aflbses af Andet

6. Marts, end Christian -den Femtes Lov og de dertil knyttede Anord-
—

- ninger, da det var denne Lovgivning, som de facto havde for-

trængt Jonsbogen. Derved mentes heller ikke at ville bevirkes

nogen virkelig Forandring i Retstilstanden, ligesaa lidt som

Bestemmelserne vilde være ubekjendte for dem, der skulde

bringe samme i Anvendelse, da de kjende disse Bestemmelser

med tilhørende Anordninger „maatte da ansees mere an-

vendelig". For. 27. Septbr. 1799, der var gjort gjeldende

paa Island, og For. 21. Decbr. 1831. II, §7, havde bragt

den islandske Lovgivning i disse Punkter i Samklang med

den danske. Forseelser imod Religionen, som staae i

Jonsbogens Christendomsbalk, ansaaes at have tabt deres

Anvendelighed ved Reformationens Indforelse, jevnf. Reskr.

26. Juni 1782, For. 27. Septbr. 1799 og For. 21. Decbr. 1831.

Bestemmelserne i Mannhelgi om Drab og Anslag mod
Andres Liv vare hævede ved Reskr. 19. Febr. 1734; Be-

stemmelserne om Hor og Lbsagtighed ansaaes bortfaldne

ved Reskr. 25. Juli 1808, cfr. Reskr. 21. Mai 1823. Hvad

der indeholdes om Hug, Saar og Lemlæstelse,
<t
kan be-

kvemmeligen henfbres" til D. L.6—7 og 6—9 cfr. Forordn.

21. Decbr. 1831. II, §§ 5 og 6. — Jonsbogens Bestem-

melser om fornærmelige Ord og Paasagn „kunne henfbres"

til D. L. 6—21 og For. 27. 6eptbr. 1799, „hvilken sidste,

der refererer sig til L. 6— 21—2, 3, 4, 7 og 8, som alle-

rede bemærket, er gjort gjeldende paa Island, saa at der

endog vil opstaae Inconseqventser af at behandle de In-

jurier, som begaaes uden Pressens Hjælp, efter Jonsbogens

Forskrifter. — Istedetfor Jonsbogens Bestemmelser om
Ran og Hærværk kunne D. L. 6—14 og 15 træde, for

dens Bestemmelser om Vaadesgjerninger 6—1 1, og for den

om Skade af anden Mands Vaaben eller Creaturer 6— 10".

— Jonsbogens Bestemmelser i Tyvebalken om Tyverie og

Hælerie vare hævede ved Reskr. 19. Febr. 1734 med til—

hbrende yngre Anordninger, især Reskr. 25. Juli 1808.

Hvad der forekommer om jordgravet, laant og betroet

Gods, ukan henfbres" til D. L. 5—8 og 9. — Reglerne

for Delinquentsagers Forfblgning maatte paa samme Maade

ansees for enten directe ophævede, eller at maatte bort-

falde ifblge conseqvent Anvendelse af de directe Lov-

bestemmelser.
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fra Universitetet, hvorimod de der „ingen Underviisning er- 1833.

holde med Hensyn til de særlige islandske Bestemmelser, saa 6. Marts,

at der fra denne Side ikke er Noget til Hinder for at give de ——

-

danske Criminallove en end mere udstrakt Anvendelse i Island,

end de allerede have". Denne Grundsætning, at Danske Lov

og de dermed sammenhængende Anordninger skulde tjene til

almindelig Norm, havde og navnlig Amtmand Thorsteinson

udtrykkeligen andraget paa. At substituere Danske Lov istedet-

for Norske Lov, anseer Cancelliet at være uden væsentlig Be-

tydning i dette Punkt, da begge vare eenslydende i de her

paagjeldende Stykker 5 men det syntes desuden mindre pas-

sende at citere Norske Lov, tilmed da der ved Universitetet

siden 1814 ikke toges Hensyn til den norske Lovgivning for

dem, der ansattes i Island.

Cancelliet ansaae det heller ikke nbdvendigt, som Rente-

kammeret foreslog, at alle de criminelle Forordninger, om
hvis Indforelse paa Island der vilde blive Tale ved den nye

Lov, bleve oversatte og udgivne paa Islandsk, og saaledes

bekjendtgjorte for Landets Indvaanere. Cancelliet anseer nem-

lig denne Lovgivning for saa bekjendt, at denne Bekjendt-

gj frelse ikke behovedes. — Canc. 3. Depart. Forestill. 1833,

Nr. 24. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1833, S, 85.

Da Vi ugjerne ville, at de Legems -Revselser, som

ved Vore allerhoieste Befalinger af 25. Juli -i 808 og

3. Mai 4816 indtil videre bleve indførte paa Island som

Straffe for en Mængde Forbrydelser og Forseelser,

skulde sanctioneres ved en almindelig kundgjort Lov,

der skulde indeholde Grundbestemmelserne for be-?

meldte Lands Criminalvæsen, saa har Vort Cancellie,

efter at have indhentet fornbdne locale Oplysninger,

al tage under nbie Overveielse, om det ikke maalte

være muligt nu at sætte andre Straffe i Stedet for hine

legemlige Revselser, saasom Fængsel, hvortil den for-

nodne Indretning paa enkelte bekvemme Steder mu-

ligen kunde gjbres uden slor Bekostning, Tvang til at

forrette visse offentlige Arbeider, temporair Indskrænk-

ning i visse borgerlige Rettigheder, i Overe.ensstemmelse

med det Os forelagte Udkast, § 5.
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833, Sagen bliver derpaa ved en yderligere Forestilling

i5T Os allerund. at forelægge. — Kjobenhavn den 6. Maris
Marts. 00 J

1833 i

Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, angaaende Overladelse af den halve Gaard

Bjarnanes til Administrator. Khavn den 9. Marts

1833. — Rentek. lsl. Copieb. 10, Nr. 23.

I Anledning af Hr. Sliftamtm." Andragende i be-

hagelig Skrivelse af -13. Seplbr. f. A., tillader Kammeret,

at Administrator for Bjarnanæs Ombudsjorder, Provst

Th. Erlendsen, maa, ligesom hans Formand, overlades

den halve Jord Bjarnanæs til fri Brug istedetfor Ad-

minislrationslbn, imod at han forbinder sig til ved Fra-

trædelsen at aflevere Jorden med Tilliggende i fuld-

kommen aabodsfri Stand, ligesom ogsaa Provst Erlend-

sen, som Godtgjbrelse for den mindre Indtægt, han har

haft ved i Hegnskabet for Aaret fra Fardag J831 til

Fardag 4 832 at beregne sig Ve Deel af Ombudets virke-

lige Indtægter, istedelfor at oppebære Afgifterne af

halve Bjarnanæs, bevilges og maa i næste Regnskab

fore til Udgift Belbbet af hvad Afgiften af bemeldte Jord

i Regnskabet til Fardag 1832 er til virkelig Indlægt

med, imod at sammesteds igjen fores til Indtægt den

i Aaret til Fardag 1832 beregnede Administralionslbn

24 Rbd. 11 Sk. Sdlv. — Hvilket herved meldes Hr.

Sliftamtm. til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjbrelse for Provst Th. Erlendsen. — Rentekammeret

den 9. Marts 4 833.

Marts. Cancellie-PIakat ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem Danmark og Bayern. Khavn den 12. Marts

l

) For. 24. Januar 1838 viser, at Kongens Hensigt ikke har

kunnet opnaaesj jevnf. dog sammes § 4.
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1833. -— Bekendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1833.

i Juli 1833. I de enkelte Jurisdictioner angives den at være Marts,

publiceret: i Reykjavik (1833), Skaptafells, Arnes, Hunav.,

Oefjords og begge Mula Sysseler (1834), Myra og Hnappad.,

Snæfellsn. og Dala (1840). — Canc. 2. Depart. Reg. XXXIV,
84' -86 (1833, Nr. 186). Original-Aftryk hos Schultz. Coll.

Tid. for 1833, S. 194-196. Qvart-Forr. for 1833, S. 16—17$

Schou XX, 551—552.

Plakat om Afdragsrettens Ophævelse imellem Konge-

riget Danmark og Kongeriget Bayern.

I Betragtning af de Uleiligheder, som ere forbundne

med de af omflytlende og bortdragende Undersaatter,

saavel som i Arvefald og andre Tilfælde, hidtil fordrede

Afdrag og Udforselsafgifter, ere Hans Majestæt Kongen

af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Bayern komne

overeens om, ganske at afskaffe og ophæve denne Af-

dragsret imellem samtlige kgi. Danske Lande paa den

e ne, og Kongeriget Bayern paa den anden Side, saa-

ledes som delte allerede er skeet i folge den 18. Artikel

af den tydske Forbundsact af 8. Juni -4 8-15 og den tydske

Forbundsforsamlings Beslutning af 23. Juni 1817 med

Hensyn til Herlugdommene Holsteen og Lauenborg.

Ifolge heraf skal der ikke ved nogen tilkommende

Formues- Udforelse fra samtlige de kgl. Danske Lande

til Kongeriget Bayern, eller fra dette til hine — hvad

enten saadan Formues -Udførelse er foranlediget ved

Udvandring, Arv, Legat, Udstyr, Gave eller nogen anden

Aarsag — ligesom heller ikke af de kongel. Bayerske

Undersaatter, som i- Fremtiden maalte have Arv at hæve

Nogetsteds i de kgl. Danske Lande, og udfore samme
tø Kongeriget Bayern, eller ved lignende Formues Bort-

flytning fra Kongeriget Bayern til de kgl. Danske Stater,

kunne fordres eller opkræves under nogensomhelst Be-

nævnelse noget Afdrag, Afgangspenge
,

Tiendepenge

eUer Borlflytningspenge.

Under denne gjensidige Ophævelse ere dog fra ingen

af Siderne indbefattede de Afgifter, som, uden Hensyn
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1833. til om Gjenstanden for samme forbliver i Landet eller

l2*~Mart8
'^^ e

'
^ aac* e ere al erlægge af Indlændinge og

af Fremmede. Den foran bestemte Frihed strækker

sig saavel til det Afdrag og de BortQytningspenge, der

indflyde i de kongel. Kasser i begge fornævnte Slater,

som til det Afdrag og den Flytningsafgifl, der ellers

vilde have tilfaldet Individer, Gommuner eller offentlige

Stiftelser. De ovenslaaende Bestemmelser skulle træde

i Kraft fra den Dag, da den fra den Danske Hegjering

om denne Gjenstand udstedte Erklæring er bleven ud-

vexlet med en tilsvarende Erklæring fra den kgl. Bayerske

Regjering, hvilket er skeet den 24.Januarii d. A., hvor-

hos dog den nævnte Afgiftsfrihed ogsaa skal komme
til Anvendelse paa alle de Arvetilfælde, i hvilke Afgiften

ikke allerede lovmedholdeligen er oppebaaret.

Hvilket herved kundgjbres til fornoden Efterretning

og Iagttagelse i Kongeriget Danmark. — Det kgl. Danske

Cancellie den 12. Martii 4*833.

is. Marts. Kongelig Resolution ang. Inddragelse af Gaarden

Nes under Jordebogskassen. Khavn den 13. Marts

1833 l

. — I Forestilling 5. Marts bemærker Rentekammeret,

at Bygningerne paa Gaarden Næs, hvor Landphysikus og

Apothekeren havde Embedsbolig, vare ifølge Stiftamtmand

Kriegcrs Indberetning saa forfaldne, at de ikke længere vare

beboelige. Dengang det ved kgl. Resol. 18. Marts 1760 blev

bestemt, at en Bygning til Embedsbolig for Landphysikus skulde

opføres, blev det ikke udtrykkeligen gjort ham til Pligt, at

vedligeholde samme. Ved Resol. 18. Marts 1772 blev Apo-

theket adskilt fra Landphysikatet, og en Apotheker ansat,

som ifølge Resol. 10. Mai s. A. fik fri Bolig sammen med

Landphysikus, hvorved saavel Huse som Jord, der forhen

havde været beregnet kun for een Familie, nu bleve deelte

mellem to. Heller ikke ved denne Leilighed blev "Vedlige-

holdelsen paalagt Beboerne; disse havde heller ikke siden

besbrget Andet paa egen Bekostning, end Tjæring af Taget

') Rentek. Skriv. 26. April 1834.
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og Reparationer af mindre Brbstfældigheder ved Vinduer og 1833.
Done. Alle storre Reparationer vare udfbrte for kgl. Regning. 13, Marts.

Dette antog man ogsaa var det hbieste, der kunde, paalægges '

Beboerne, ifblge deres Vilkaar, ligesom det i Almindelighed var

vedtaget som Regel, at en med fri Bolig beneficeret Embedsmand,

selv om det udtrykkeligen er gjoit ham til Pligt at holde Byg-

ningerne vedlige, dog ikke derved kan forpligtes til at bekoste

de Hovedreparationer, som blive en Fblge af Ælde, Natur-

begivenheder , slet Bygningsmaade" m. v. .
— Den paa Næs

fornbdne Hovedreparation vilde derfor paahvile Kongens Kasse,

og mentes efter omtrentligt Skjon at ville koste 3 å4000 Rbd.

*— Huset var imidlertid i sig selv for indskrænket til to Fa-

milier, saa at Apothekeren havde for sig bygget paa egen

Bekostning et Træhuus ved Siden af Hovedbygningen til

Beboelse, og Landphysikus bnskede at gjbre det samme.

Denne havde til en Familie af 15 Personer kun 1 Dagligstue,

uden Kakkelovn, et lidet Sidekammer med Kakkelovn, og et

imellem disse Værelser liggende Kjbkken, samt to Tagkamre

paa Loftet. Apothekeren havde en lignende Leilighed foruden

Apotheket. Denne Indskrænkethed af Localet kunde ikke for-

bedres ved en Reparation. Beliggenheden afNæs i en Afstand

af V* Miil fra Keykjavik paa et afsides Sted gjorde en Repa-

ration mindre tilraadelig, hvorimod Alt talede for, at et saa-

dant Arrangement blev truffet, hvorved saavel Landphysikus

som Apothekeren kom til at boe i Reykjavik.

Med Hensyn til denne Plan havde Amtmanden indhentet

de Vedkommendes Erklæringer, om de imod en aarlig Godt-

gjorelse af 150 Rbd. aarlig maatte være villige til at tage Bopæl

i Reykjavik, og fratræde Bygningerne paa Næs med tilhbrende

Jorder. De havde Begge erklæret, at de Intet heller bnskede

- end en saadan Forandring, og der blev derfor kun Spbrgs-

maal om Anvendelsen af Næs. Da der ikke i det Offentliges

Interesse var nbdigt at vedligeholde Bygningen, blev det af

Amtmanden foreslaaet, at det Hele skulde bortsælges, og

mente, at deraf vilde udbringes 5 å (5000 Rbd. — Renten af

Kjbbesummen og den ved Undladelsen af Reparationen op-

sparede Sum anslog han til 300 Rbd., hvorved den foreslaaede

Husleiehjælp til Landphysikus og Apotheker kunde dækkes. —
Ibvrigt havde Amtmanden foreslaaet, at det maatte overlades

barn at arrangere det Fornbdne, med Hensyn til f. Ex. at

bestemme Tiden for Fratrædelsen af Gaarden Næs, samt lige-

ledes at tilstaae Landphysikus et Forskud til at bygge for i
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1833. Reykjavik, indtil 600 Rbd., mod 100 Rbd. r. S. aarlig Til-

bagebetaling. Kammeret vilde dog modificere Terminerne for

13. Marts. denne til 150 Rbcl< aarijg> Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1833 A, Nr. 79.

Den Ret til fri Embedsbolig paa Gaarden Næs i

Islands Sonder-Amt, som hidtil har tilkommet Landphy-

sikus og Apothekeren paa Island, skal for Fremtiden

bortfalde, imod at hver af disse Embedsmænd i Stedet

herfor af den islandske Jordebogskasse udbetales en

aarlig Husleiehjælp af 150 Rbd. rede Sblv, under For-

pligtelse for dem at tage Bopæl i Reikevig. Som Fblge

af denne Forandring bliver bemeldte Gaard Næs at

bortsælge for Vor Kasses Regning. Og- ville Vi allern.

have Stiftamtmand Krieger bemyndiget til, paa derom

nærmere indgivne Begjæring, at bevilge Landphysikus

Thorstensen et Forskud af 600 Rbd. af fornævnte Jorde-

bogskasse, imod at den ovennævnte aarlige Husleie-

hjælp for ham af 150 Rbd. rede Sblv tilbageholdes i

4 paa hinanden fblgende Aar. lbvrigt ville de nærmere

Foranstaltninger i Anledning af foranstaaende Bestem-

melser være at fbie af Stiftamtmand Krieger. — Kjb-

beuhavn den 4 3. Marts 4833 1
.

J6. Marts. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Jordemodervæsenets Indretning paa

Island. Kliavn den 16. Marts 1833. — Cape.

3. Departém. Brevb. 1833, Nr. 883—885. Uddrag i Algreen-

Ussings Reskriptsamling 1833, S. 92.

Det vil være Hr. Stiftamtm. i behagelig Erindring,

at det allerede tidligere, i Anledning af et af Landphy-

sikus Thorstensen derom indgivet Forslag, har værft

taget under Overvejelse, hvorvidt Gjordemodervæsenet

paa Island kunde gives en hensigtsmæssigere Indretning-

communiceret Stiftamtmanden ved Rentek. Skriv. 30. Marts

1833. Isl. Copieb. 10, Nr. 81.
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Gancelliet maatte være af den Formening, at naar 4833.

nogen Foranstaltning skulde træffes i Island til at faae 16. Marts,

et tilstrækkeligt Antal Individer underviste i Gjorde-

modervidenskaben, maatte det skee derved, at Under-

visningen blev overdraget til vedkommende Distrikts-

læger, hver i sit Distrikt, fordi deels Omkostningerne

paa de Paagjeldendes Reise til og Ophold i Reikevig

(hvor de efter Forslaget skulde undervises af Landphy-

sikus) da vilde undgaaes, og deels en storre Concur-

rence maatte forventes, da de, der ellers kunde have

Lyst til at forberede sig til en Gjordemoderpost, na-

turligviis hellere vilde bestemme sig dertil, naar de

kunde fritages for en ofte lang og besværlig Reise, og

derimod erholde den fornbdne Underviisning i deres

Nærhed. Men den forsle Betingelse for, at ovenan-

førte Fremgangsmaade kunde finde Sled, naar ellers

Oiemedet skulde opnaaes, og de dermed forbundne

Omkostninger, som dog kun med Besværlighed vilde

kunne udredes af Landet, ikke skulde ansees spildte,

var naturligviis, at vedkommende Distriktschirurger og-

saa vilde være i Stand til at forestaae Undervisningen

tilborlig. Da det nu ved den Gorrespondence, man i

den Anledning indledede med det kongel. Sundheds-

Gollegium, erfaredes, at der med Hensyn til adskillige

af de paa den Tid i Island ansatte Læger ikke turde

sættes synderlig Tillid til deres Duelighed i Undervis-

ningsfaget, saa maatte Cancelliet, saaledes som Hr.

Stiflamtm. bekjendt af dette Collegii Skrivelse af 31.

Mai 4 828, ansee det rigtigst, indtil videre at stille Sagen

De fleste af de paa den Tid fungerende Distrikts-

læger paa Island ere senere afgaaede, og deres Em-

beder besatte med andre Læger, og efter det kongel.

Sundheds-Collegii Erklæring antager Samme, at Under-

visningen i Jordemodervidenskaben vil kunne besørges

af alle de nuværende Distriktslæger, i alt Fald kun med

Undtagelse af Svend Poulsen paa Wich (= Vlk), om
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4 833. hvem bemeldte Collegium af Mangel paa Kundskab til

16. Marts, hans Duelighed, da han ikke er oplærl her, ikke har

^ kunnet afgive nogen Erklæring. Der kan folgelig fra

denne Side betragtet ikke være Noget til Hinder for,

at fb'ie Foranstaltninger til Jordemodervæsenets for-

andrede Organisation i Island, og da man derhos med

Hr. Stiftamtm." Betænkning af 23. Mai f. A. har mod-

taget gjenlagne Forslag fra Landphysikus Thorstensen,

denne Gjenstand belrætfende, har Cancelliet troet, at der

nu kunde være Anledning til paany at underkaste denne

Sag en nærmere Overveielse, uagtet man ikke kan være

ubekjendt med de store Vanskeligheder, der ville være

forbundne med at indrette og ordne Jordemodervæsenet

paa Island, og at derhos Jordemodrenes Indtægter, saa-

fremt disse skulle baseres paa de Betalinger, de kunne

erholde for deres Forretninger, ville blive altfor usikkre

og sandsynligviis ubetydelige, især da det ikke kan

forbydes at benytte sig af andre Koners Hjælp, og

Lonningerne af Communerne ville falde byrdefulde,

samt have endeel Ubillighed til Folge, da Jordemodrene

vel næppe kunde situeres saaledes, at de bleve til

væsentlig Nytte for deres hele Distrikt.

Cancelliet skulde nu altsaa tjensll. have Hr. Stift-

amtm. anmodet om, at see det Dem anbetroede Amt

inddeelt i passende Jordemoder - Distrikter, og ved at

indsende Planer hertil, tillige meddele Cancelliet nær-

mere Forslag, angaaende hvilke Emolumenter der kunde

være at tilslaae Jordemodrene, navnligen om der burde

tillægges dem noget Vist af hver Commune, hvor de

nedsalte sig, eller om der kunde tilslaaes dem nogen,

og i saa Fald hvilken, Betaling af dem, de betjene,

under hvilken Forudsætning Honoraret, forsaavidt Træn-

gende angaaer, maalte udredes af vedkommende Fat-

tigvæsen.

Hr. Sliftamtm. vilde derhos behageligen yltre Dem

over, om det uden væsentlig Hindring for Hensigtens

Opnaaelse kunde paalægges Læreddtlrene selv at bekoste

i j
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deres Reise til Distriktslægen for at undervises, samt deres 4833.

Ophold i Læreliden, eller hvorledes disse Omkostninger 16- Marts,

og de til Anskaffelse af de fornodne Redskaber med-

gaaende Omkostninger hensigtsmæssigst kunde tilveje-

bringes, hvorved man dog maa bemærke, at Udgifterne

til de nbdvendige Phantomer til Brug ved Underviis-

ningen vil, efter det kongel. Rentekammers Yltringer,

kunne forventes afholdte af den islandske Jordebogs-

kasse, naar man i sin Tid bliver underrettet om, hvor-

mange der ansees fornodne, og hvorom man der-

hos liaeledes for Deres Amts Vedkommende imbdeseer

Deres nærmere Erklæring, Med Hensyn lil den af

Landphysikus i Forslag bragte forandrede Anvendelse

af de 400 Rbd., der aarlig af Hans Maj*, ere tilstaaede *

til Medicamenter lil de Faltige paa Island, maa Gan-
,

celliet tjenstl. bemærke, at man ikke kan Andet end

finde det betænkeligt, at tilraade nogen Forandring i

denne Henseende, i Særdeleshed da dette Bidrag dog

kun vilde blive uforholdsmæssig ringe til Jordemoder-

væsenels Understbllelse, saafremt dette ibvrigt skulde

erholde den Fremgang, man maa bnske.

Det er ibvrigt en Selvfblge, at det overlades Hr.

Stiflamtm. at indhente nærmere Oplysning og Veiledning

fra Landphysikus, forsaavidt De i Henseende til en

eller anden af de omhandlede Punkter maatte finde

Dem dertil anlediget, forinden De besvarer nærværende

Skrivelse. — Det kgl. Danske Cancellie den 16. Marts

4833

') s. D. Canc. Skriv, af samme Indhold til Amtmanden i

Vester- Amtet, samt ligeledes til Amtmanden i Nord- og

Oster -Amtet, hvilke, idet der tilstilles dem Gjenparter af

Landphysici Forslag, anmodes om at afgive Betænkning

derover, og navnlig „over den af Landphysikus i Forslag

bragte Taxt for Jordemødrenes Betaling, der imidlertid

forekommer dette Collegium, selv naar de besværlige

Reiser i Island tages i Betragtning, at være for httit ansat,

i Sammenligning med Reglement 21. Novbr. 1810 § 19,
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,833
- Cancellie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn

^L^rts
' den 20. MartS 1833. — Bekjendtgjort i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1833, ligeledes i s. A. i Reykjavik

og i Myra Syssel, samt 1834 i Hunavatns Syssel og Mula

Sysselerne. Ifblge Plakat 11. Mai 1819 skulde den være gjel-

dende i Island for andet Halvaar 1833. — Canc. 2. Depart.

Registr. XXXIV, 96 (1833, Nr. 214). Original- Aftryk hos

Schultz. Coll. Tid. for 1833, S. 207—208. Qvart-Forr. for

1833, S. 18-19; Rubr. hos Schou XX, 552.

Plakat, angaaende Qvartals-Coursen for April, Maji

og Junii Maaneder 1833.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Committee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

1833 skulle modtages i alle de Sblvbetalinger, der, efter

allerhbistbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 20674 imod 100 Specier eller

200 Rbd. Sblv, saa at 1 Rbd. Sblv i alle foranforte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 3 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Efterretning. — Det kongel. Danske Cancellie den 20.

Marts 1833.

med mindre de Paagjeldende i alt Fald blot indskrænkes

til hvad de erholde af dem, de betjene, og ikke, saaledes

som i Danmark, anvises Emolumenter af Communen ,,
.

Med Hensyn til de 400 Rbd., som aarligen vare bevilgede

til Medicamenter til Fattige, bemærkes særskilt til Amt-

manden over Vester-Amtet, Thorsteinson, at ligesom han

i den tidligere under 27. Oktbr. 1824 afgivne Erklæring

over Landphysici da indsendte Forslag, havde „fremsat

adskillige Indvendinger" mod Forslaget i dette Punkt,

„saaledes kan Cancelliet heller ikke Andet end ansee det

betænkeligt, at tilraade nogen Forandring i denne Hen-

seende". — Canc. 3. Depart. Brevb. 1833, Nr. 883—885.
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Rentekammer-Skrivelse til Kjobmand Nic. Pe- 4833.

tersen i Flensborg, ang. Spekulanternes Liggetid. s^M^tT.

Khavn den 30. Marts 1833. — Rentek. isi. Copieb.

10, Nr. 78.

Hr. Kjobmand N. Petersen har under 40. Februar

d. A. anholdt om, at den for de saakaldte Spekulant-

handlere paa Island ved Anordningerne givne Bestem-

melse, hvorefter de ikke kunne ligge og handle paa

een Havn sammesteds længere end 4 Uger i det Hele,

maatte forandres derhen, at til ovennævnte 4 Uger ikke

henregnedes det Tidsrum, i hvilket Ladningen udlosses

og Retourladning igjen indtages.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade at melde

Dem til fornoden Efterretning, at Kammeret ikke finder

sig foranlediget lil al bevirke nogen Forandring i den

i ovenmeldte Henseende for Tiden gjeldende Lovgiv-

ning. — Rentekammeret den 30. Marts 1833.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden over 30. Marts.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Salg af Hey-

dala Kirkes Eiendom Hnausaland. Khavn den

30. MartS 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 83.

1 et Kammeret fra det danske Cancellie tilstillet,

med Hr. Biskop Johnsens Erklæring forsynet Andragende

af 2. Januar f. A., anholder Præsten til Eydale i Son-

dermule Syssel, Snorri Brynjulfsen, om, at et Eydale

Kirke tilhorende Stykke Land, Hnausaland kaldet, be-

liggende inden Gaarden Thorvaldstads Landemærke,

Maatte bortsælges ved offentlig Auction til Fordeel for

Kirken^jSg: ;

~:

' -A*.-.'-
'

-'

:

'

:

-Vv '
'

. \W4:

Da der efter de oplyste Omstændigheder ikke kan

haves Noget imod, at denne Jord foranstaltes opbuden

Hl Borlsælgelse ved offentlig Auction paa saadanhe Vil-

kaar, som Hr. Amtm. maatte finde passende, samt at

X B. 19
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1833. Budets Antagelse forbvrigt beroer paa H. Maj B aller-

30"^/^^ hoieste Approbation, saa maae vi tjensll. anmode Dem

om, behageligen at ville foie den i forbenævnte Hen-

seende fornbdne Foranstaltning. Naar Auctionen er

afholdt og Budet forbvrigt af Hr. Amtm. maatte findes

antageligt, udbede vi os til Sagens videre Foretagelse

meddelt en Udskrift af den afholdte Auctionsforretning,

ledsaget med Hr. Amtm.' nærmere behagelige Betænk-

ning. — Rentekammeret den 30. Marts 1833.

si. Marts. Rentekammer-Plakat angaaende Authorisation

af Raufarhofn som Udliggersted. Khavn den

31. MartS 1833. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1833. I de enkelte Jurisdictioner anføres den

som publiceret: i Reykjavik, Gullbringa og Kjosar, Myra og

Hnappadals, Hunavatns, Oefjords og Sbnder-Mula Sysseler

(1833); Skaptafells, Rångårv. og Vestmannbe Sysseler (1834J,

men ikke i de bvrige. — Dansk : Originalen indheftet i Rente-

kammerets Relat. og Resol. Prot. 1833 A, Nr. 51. Indført i

Rentek. Exped. Prot. 1833 (67), Nr. 96, S. 46. Original-Aftryk

hos Schultz, 4 Sider i 4»°. Fbrste Side Titelblad, den danske

.Titel bverst, den islandske nedenfor ; det Ovrige paa Titel-

bladet Dansk. Paa anden Side den danske Text med Under-

skrifter og Sigillatur. Paa tredie Side den islandske Text

uden Underskrifter og Sigillatur. Coll. Tid. for 1833, S. 274.

Qvart-Forr. for 1833, S. 20-21. Rubr. hos Schou XX, 553.

— Islandsk: Original- Aftryk hos Schultz med den danske

Text (see ovenfor). Rubrum i Sunnanp6st. 1835, S. -82. —
Tydsk: JPatent, betreffend die Autorisation des OrtsRaufcar-

havn im Norder Syssel des Norder- und Oster -Amts auf Is-

land als Handelsplatz". Original- Aftryk hos Schultz, 4 Sider

i 4to
., hvor den danske Text indtager den samme Plads, og-

saa uden Underskrifter, som den islandske i det ovenfor an-

førte danske Original-Aftryk.

i

Plakat angaaende Autorisation af Raudarhavn i

Nordre Syssel i Islands Nord- og Oster- Amt som Ud-

liggersted.
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Hans Majestæt har under 43. i f. M. allern. resol- 1833.

veret saaledes: ~

,1Tm^s.
t(
Vi ville allern. have Raudarhavn i Nordre Syssel

i Islands Nord- og Oster -Amt autoriseret som Ud-

liggersted".

Dette bliver herved, ifolge allerhoiest Befaling, til

sile Vedkommendes Efterretning bekjendtgjort. — Rente-

kammeret den 31. Maris 4833.

O pib bréf, åhrærandi fullgildfng Raufarhafnar (

{nngeyjar ebur Norbur- s^slu innan Islands Norbur- og

Austur-amts, til ab vera kaupskaparplåz.

Hans Håtign heh'r j^ann \ 3. næstlibins månabar

allranao. ålyktab J)annig:

uVér viljum allranåb. fullgilda Raufarhbfu i Norour-

s^slu, innan Islands Norbur- og Austur amts, til ab vera

kaupskaparplåz".

|>etla verbur hérmeb, eptir allrahæstri skipun,

gefib bllum hlulabeigendum til vitundar. — Rentukam-

merio ][)ann 31. Martii 1833.

Forordning angaaende Odelsretten paa Island. 17 -

Khavn den 17. April 1833. ~ Bekendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1834. I de enkelte Juris-

dictioner anføres den som publiceret : 1833 i Reykjavik, hele

Vesteramtet paa Stranda Syssel nær, hvor den ikke anføres

som bekjendtgjort, samt hele Nord- og Oster-Amtet; — 1834
1 alle Sonder-Amtets Sysseler. — Dansk: Canc. 3. Depart.
Registr. 1831-1833, 538 (1833, Nr. 1610b ). Original-Aftryk hos
Schultz, 12 Sider i 4*°. FSrste Side Titelblad, den danske
Titel c)verst, den islandske nedenfor og det Ovrige af Titel-

bladet Islandsk. Paa de lige Sider 2—10 den danske Text
med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige Sider 3— 1 1 den
islandske Text uden Underskrifter. - Colleg. Tid. for. 1833,
S. 321~326 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1833, S. 25—28

5

Schou XX, 556-551). ~ Islandsk: Original -Aftryk hos

19*
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1 833. Schultz med den danske Text (see ovenfor) ; Uddr. i Sunnanp.

17. April. 1835, S. 82-83.

Forordning angaaende Odelsretten paa Island.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, deels for

at forebygge de Stridigheder, hvortil den paa Vort Land

Island i Overeensstemmelse med det allerhbi. Reskript

af 28. Marts 4 776 gjeldende Odelsret giver Anledning,

deels for med Vedligeholdelse af selve Rettigheden at

afhjælpe de skadelige Indskrænkninger i Eiendomsretten,

som den for Tiden medforer, have besluttet, ligesom

Vi og hermed allern. befale som folger:

1) Den i Forordn, af 14. Januarii 4 774 § 3 be-

stemte Tid, inden hvilken en Odeismand har at tilbage-

lose sit Odelsgods, naar det eies af en Fremmed, eller

af en Person, der er fjernere odelsberetliget, skal for

Fremtiden være indskrænket til 5 Aar. Dog kunne de,

som for Tiden ere berettigede til at paatale et Gods

til Losning, ikke paa Grund af saadan ny Bestemmelse

tabe deres Lbsningsret forend ved Slutningen af Aaret

1835, forudsat naturligviis, at ikke forinden den Tid

udlober, hvori Losningsretten staaer aaben efter For.

4 4. Januarii 1774. Derimod forbliver det ved den i

bemeldte Anordnings § 4 foreskrevne Regel, hvorefter

Odelsret erhverves, naar en Person eller etÆtlæg har

som Eier besiddet en Jord i 4 Aar eller længere. —
2) Naar Nogen har erhvervet Odelshævd paa en Jord

ved for Tiden selv at have besiddet samme som Eien-

dom i 10 Aar, eller ved at have fortsat den af hans

Forældre eller andre Ascendenter begyndte Eiendoms-

besiddelse i saa lang Tid, at de til slig Hævds Er-

hvervelse foreskrevne 10 Aar under hans Besiddelse

ere udlbbne, skal det, hvis han afhænder Jorden, beroe

paa ham selv, om han vil behæfte samme med nogen

Lbsningsret eller ikke, og dette Baand skal i fornævnte

Tilfælde ikke paatvinges Eiendommen mod hans Villie.

Vælger han at forbeholde sig og Æt Lbsningsret, bliver
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dette udtrykkeligt at indfore i Skjbdet eller i et andet 1833.

thinglaest og protocolleret Document, hvorved enhver 17. April.

Vedkommende kan erholde tilbbrlig Kundskab om det

paa Eiendommen lagte Baand. Det samme gjelder og

om Enhver, som i Fremtiden maatte erhverve Odel

formedelst Hævd. lovrigt bor det iagttages, at den

Eiendom, der efter det Foranforte behæftes med Odel,

i det Document, som derom bliver at udstede, saa

noiagtigt betegnes, at der ikke i saa Henseende kan

opstaae nogen Tvivl. — 3) Naar den, der har erhvervet

Odelshævd, efterlader sin Jord til sine Livsarvinger,

skal Enhver af disse besidde den Jord, han arver,

med samme Ret, som Odelserhververen nod. Vil denne

derimod, at der paa Jorden skal hvile en saadan Odels-

re t, at den, uden nogen af nærmeste Arving i saa

Henseende tagen Forbeholdenhed, skal, naar denne af-

hænder samme, staae til Losning for hans Efterkommere,

°g, naar disse ikke ere til, for andre Odelserhverve-

rens Efterkommere, saa haver Odelserhververen udtryk-

keligen at bestemme Saadant, og denne Bestemmelse

bb'r enten umiddelbart gives ved en Erklæring til Thinge,

eller og det Document, hvori den er skeet, eller hvori

Beviis for samme indeholdes, kundgjbres til Thinge,

Alt for at Enhver, der vil erhverve Eiendom over Jor-

den eller anden Rettighed i samme, kan faae fornoden

Oplysning om sligt derpaa hvilende Baand. — 4) Lige-

som den, der har erhvervet Odelsret til en Jord, ei til

Skade for Panthaveren kan afhænde den med Forbe-

holdenhed af Lbsningsret, saaledes kan han heller ikke,

naar han efterlader den til sine- Livsarvinger, paahæfte
Sa mirie Odelsret, uden forsaavidt denne hans Bestem-
melse kan efterkommes uden Skade for hans Greditorer.

Naar en Greditor erhverver Udlæg i et Gods, hvortil

Eleren har erhvervet Odel, og den til hans Fyldest-

gørelse fornbdne Kjbbesum ei kan udbringes ved at

aftaende den med Forbeholdenhed af Odelslbsning, saa
er Eieren uberettiget til at fordre, at saadan Forbe-
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4833. holdenhed gjbres til Betingelse ved Godsets Afhændelse.

17. April. — 5) Den, der paa Grund af den Forbeholdenhed,
"^^^

som fgrste Erhverver har taget ved Salget af en Odels-

jord, eller ifblge den Bestemmelse, en saadan i Medhold

af § 3 har gjort, er bleven odelsberettiget Rier af samme,

er vel befoiet til ved dens Overdragelse at give Slip

paa den Odelsret, der kan tilkomme ham og hans Af-

kom, men de bvrige Grene af Familien kunne derved

ikke tabe den Lbsningsret, som de have erhvervet.

'Heller ikke kan han, ved at pantsætte Jorden, indskrænke

deres Lbsningsret, hvorimod de Greditorer, som ved af

ham udstedte Forskrivninger have erhvervet Pant i

Eiendommen, maae, naar Lbsningsretten gjbres gjel-

dende, nbies med den Sum, hvorfor Eiendommen lbses.

— C) Naar Nogen vil indtale sin Odelsret, haver han

i Almindelighed at lbse Godset med den Sum, som det

af uvillige, i Overeensstemmelse med Forordn, af 14.

Januarii 1 77-1 § 7. dertil udnævnte Mænd ansees at

være værd paa den Tid det lbses, dog at Antallet af

de Mænd, der udnævnes, kun skal være 4 til det fbrste

Syn, og som Fblge deraf 8 til Oversyn, hvis et saadant

finder Sted. Dog staaer det og til den, der i Medhold

af nærværende Forordnings § 2 paadrager sit Gods

Odel, at gjbre det til Vilkaar, at der i Tilfælde af Los-

ning skal derfor betales den Sum, hvorfor han bort-

sælger samme, mod vedbbrlig Godtgjbrelse for senere

Forbedringer eller Forringelser, i Overeensstemmelse

med de hidtil gjeldende Regler. — 7) Dén mindste

Jordlod, der for Fremtiden skal kunne behæftes med

Odel, skal udgjbre 5 Hundreders Dyrhed. — 8) Med

Hensyn til den Odelsjord, der ved denne Anordnings

Kundgjbrelse ei er i fbrste Erhververs Eie, beholder

enhver Vedkommende den alt erhvervede Odelsret,

hvilken bliver at udbve i Overeensstemmelse med de

hidtil gjeldende Love, dog at Bestemmelsen i nær-

værende Anordnings § 1 tages til Fblge.
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Hvorefter alle Vedkommende siq allerund. have at 4833
l

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad København 17. April,

den 17. April 1833.

Tilskipiw vibvikjandi ébalsrétti å fslandi.

Ver Fridrik hinn Sjotti <&c. G. V., ab Ver, ab nokkru

leyti til ab afstjfra Joeim J^rætum. hvartil så å Voru landi

Islandi, samkvæmt koniingsbréfi af 28. Martii 1776 gild-

andt ébalsréttur gefur tilefni, en ab cibru leyti til, meb

vibhaldi sjålfra réttindanna, ab råba b6t å ])vf skablega

6frelsi eignarréttarins, er bann, mi sem stendur, meb

sér førir, hofum alyktab, eins og Ver hérmeb allra-

fiåbugast skipum, sem eplir fylgir:

4) Så i tilskipan af 4 4. Januarii 4774 § 3 åkvarb-

aoa t(b, innan hverrar sérhver 6balsmabur å ab innleysa

sitt 6balsg6z, J>egar vandalaus mabur, ebur så sem fjær

er ébalsrétti, er })ess eigandi, skal eplirleibis ei vera

lengri en 5 år. J>6 eiga £eir, er nu sem stendur hafa

rett til ab åfn'a jarbag6z til innlausnar eptir J^essari

nyju åkvorbun, ekki ab missa J>eirra lausnarrétt fyr

en vib utgaungu årsins 4 835, ]d6 sjålfsagt })annig, ab

Su tib, å hverri lausnarrélturinn er 6skertur eptir til-

skipan af 14. Januarii 4771. ekki åbur sé utrunninn.
§

fraråmot vibhaldist framvegis su i nefndrar tilskipunar

§ * fyriskrifaba regla, eptir hverri 6balsréttur vinnst

t>egar ein pers6na ebur einn ættleggur hefir verib

rettur eigandi ab einni jorb i 4 år ebur lengur. —
^) Hafi nokkur nåb ébalshefb å einni j5rb meb J>vi m6ti,

a^ hann mi hefir verib hennar eigandi i 10 år sam-
^eyU, ebur })annig, ab hann hefir framhaldib sinu af

hans foreldrum ebur bbrum långfebgum byrjaba eignar-

ba,c^i um svo långa tfb, ab ^au til slikrar hefbar lit-

vegunar fyriskrifubu 10 år, meban slikt hans eignarhald

varabi, séu lithlaupin, skal })ab, ef hann afhendir jorb-

^a, vera undir honum sjålfum komib, hvort hann vilt

kmda hana vib nokkurn lausnarrétt, ebur ekki, og ^etta
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1833. band skal, i nefndu tilfelli, ekki mega neybast uppå

17. April. eigind6minn, m6t hans vilja. Kj6si hann ab åskilja ser

g sinni Iausnarrétt, hlytur J)etta meb berum orbum

ab innfærast i afsalsbréfib, ebur i eitt annab [)inglesib

og békao skjal, hvaraf sérhver hlutabeigenda geti fengib

tilhtybilega vitneskju udi J>ab å eigindéminn lagba band.

Hib sama gildir og urn sérhvern, sem framvegis kynni

ab bolast ooal meb hefb. Annars å })ab ab abgætast,

ab så eigindémur sem, eptir fyrskrifubu, leggst undir

ébalsrétt, i })vi skjali, sem |>arum å ab utgefast, tiltakist

svo nåkvæmlega, ab engin efasemd i J)vi tilliti geti

upp komib. — 3) |>egar så, sem hefir utvegab ébals-

hefb, eplir skilur sinum lifserffngjum jbrb si'na, skal sér-

hver })essara eiga J)å jbrb, er hann erfir, meb |>eim

sama retti, hvers 6balsins utvegandi naut. Vili })essi

j)aråm6t, ab slikur ébalsréttur skuli hvila å jbrbinni, ab

hun, an nokkurs af næsta erfingja i {>vi tilliti gjbrbs

åkvæbis, skuli, J)egar hann afhendir hana, standa til

lausnar fyrir hans eptirkomara, og J>egar J)essir ei eru

lil, fyrir abra ébalshofundarins eptirkomara, svo å 6bals-

utvegandinn meb skyrum orbum ab åkvarba slikt, og

pessi åkvbrbun å annabhvort einmitt ab gjbrast meb lys-

fngu a J)fngi, ebur og J>ab skjal, hvari hun er gjbrb ebur

sbnnub, kunngjbrast å l)ingi, allt til pess ab hver einn,

sem vill dtvega ser eignarrélt til jarbarinnar, ebur abra

iskyldu i henni, geti fengib naubsynlega vilund um slikt

å henni hvilandi band. — 4) Eins og så, sem hefir ut-

vegab 6balsrétt til einhverrar jarbar, ekki, til skaba fyrir

panlhafarann, må afhenda hana meb tilskildu åkvæbi

um Iausnarrétt, svo må hann ei heldur, J^egar hann

eptirskilur hana sinum h'fserfingjum, J)yngja henni meb

ébalsrétti, nema ab svo miklu leyti slik åkvbrbun getur

framkvæmzt ån skaba fyrir
t>å,

hverra skuldanautur

hann er. Krefi skuldaheimtari utlags i J)vf g6zi, hvar

til eigandinn hefir bblazt ébalsrétt, og }>vi til hans full-

nægju naubsynlega kaupverbi ei verbur nåb, meb J)vf

m6ti, ab hdn afhendist meb tilskildu åkvæbi um 6bals-
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lausn, svo hefir eigandinn engan »rétt til ab heimta 1833.

t>ab, ab slikt åkvæbi gjorist ab skilyrbi vib afhendmg 17. April.

g6zins. — 5) Så, sem eptir }>vf lilskilda åkvæbi, hvori

hinn fyrsli rilvegandi hefir lagt vib solu 6balsjarbar, ebur

eptir Jjeirri åkvbrbun, er sifkur hofundur, i mebhaldi 3. §,

hefir gjort, er orbinn réttur 6balsmabur ab henni, må
ab sbnnu, vib hennar afsal, afsifja J>ann 6balsrétt, sem

kann ab tilkoma honum og hans afkvæmi, en hinar

kvislir ættarinnar geta samt ei J)armeb mist j^ann lausn-

arréll, sem J)ær bblazt hafa. Ekki heldur getur hann,

meb pantsetningu jarbarinnar
,

ryrt J>eirra lausnarrétt,

hvaråmét J)eir skuldaheimtarar, sem meb J)eim af honum

utgefnu skuldabréfum hafa utvegab pant i eigindåminuro,

Wj6ta, J)egar lausnarrétturinn gjorist gildandi, ab nægjast

m eb
J)å peningaupphæb, fyrir hverja eigindomurinn inn-

leysist. — 6) Vili nokkur nota sinn ébalsrétt, å hann

almennt ab leysa g6zib meb J>eirri peningaupphæb, sem

l^b af hlutlausum, samkvæmt tilskipunarinnar af \L
Januarii 4 774 § 7, J)artil utnefndum monnum ålizt ab

vera vert å J)eirri tib sem }>ab leysist, [)6 svo, ab tala

freirra manna, sem utnefnast, einiingis å ab vera 4 til

tyrstu skobunar (ebur virbfngar) og i fylgi {)araf 8 til

æ°ri skobunar, ef hun haldin verbur. Samt er £>ab

undir J>eim komib, sem i mebhaldi af J>essarar tilskipanar

§ 2 iitvegar g6zi sinu obalsrélt, ab åkveba J>ab skilyrbi,

a^ tab, ef {>ab innleysast å, borgist meb }>eirri peninga-
uPphaab, fyrir hverja hann selur J>ab, m6t tilhlybilegu

endurgjaijj fyrir sibari betranir ebur ryrbir
;
samkvæmt

b e iin hfngab til gildandi reglum. — 7) Så minnsti jarbar-

P arlur, sem eptirleibis må ab ébali gjbrast, skal hlaupa
tl1 5 hundraba dyrleika. — 8) Meb tilliti til J^eirrar 6bals-

Japbar, sem
j)essara r tilskipunar auglysing ei er i

ei8u fyrsta litveganda, haldi sérhver hlulabeigenda |)eim

^ eSai> u&na 6balsrétti, sem å ab fremjast i samhlj6bun

^ bau hi'ngabtii gildandi log, £6 svo, ab åkvorbunin i

§ * laki$t til eptirbreytfngar.
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1833. Hvareptir allir hlutaoeigendur ser allraundirgefnast

hegoa eiga. — Gefio i Vorum konunglega aoseturstab

Kaupmannahbfn J)ann 17. Aprilis 4 833.
17. April.

20. April.
1

Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Aldersbevilling for nogle skolesøgende Disciple.

Khavn den 20. April 1833. — Univ. Direct. Brevb.

1833, Nr. 351.

I Anledning af de ved Deres Hbiærv." Skrivelse

af 28. Februar d. A. og 4. f. M. hertil indsendte An-

søgninger, og paa Grund af de oplyste Omstændigheder,

bevilger Directionen, at fblgende Elever:

Zacharias Benediktsen) . _
, „

_
i

_ * > af Bardestrands Syssel.
John Johnsen )

J

Jon Einarsen og ) . _ . _ .
> af Sonder-Mule Syssel,

Sivert Einarsen )
J

samt Gudmund Johnsen af Myre Syssel,

maae, uagtet de ere over den befalede Alder, forundes

Adgang lil at optages som Disciple i Bessestad lærde

Skole.

Dette, hvorom Lector John Johnsen under D. D.

er tilskreven det Fornbdne, meldes tjenstligst D. Hbiærv.

lil behagelig Underretning og til Bekjendtgjbrelse for

Vedkommende. — Den kgl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 20. April 1833 1
.

20. April. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Betaling for Oversættelse af islandske

Docuraenter. Khavn den 20. April 1833. —

-

Canc. 3. Depart. Brevb. 1833, Nr. 1294.

1 Anledning af den med Hr. Stiftamtm." behagelige

Skrivelse af 23. Februar sidsti. hertil indkomne Fore-

Direct, Skriv, til Lector Johnsen s. D. Brevb. sst.
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spdrgsel fra Sysselmanden for Rangarvalla Syssel, Krigs- 1833.

Cancellie-Sekretair Bonnesen, om, hvilken Betaling der"TT~V*~V
. ' ° 20. April.
odr erlægges for Oversættelser i det danske Sprog af

islandske Documenter, skulde Cancelliet tjenstligst til-

melde Dem til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse, at Betalingen maa erlægges efter Over-

enskomst mellem de Vedkommende, men at den i

Mangel af mindelig Forening bliver at indstille til ved-

kommende Amtmands Afgjorelse. — Det kgl. Danske

Canceljie den 20. April 1833.

Rentekammer - Skrivelse til Sysselmand Abel 20 -

paa Vestmannoerne, ang. Brugsjord eller Bygge-

plads for Lægen paa Vestmanno. Khavn den

20. April 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 120.

Distriktschirurg paa Vestmanno, charakteriseret Ba-

t-aillonschirurg Bolbroe, bar i et hertil indsendt An-

dragende af 28. f. M. anholdt om, for hans Embedstid

enten at overlades en af de kongel. Gaarde paa Vest-

manno til Brug, eller, hvis Saadant ikke maalte kunne

erholdes, at udvises fornoden Plads til en Bygnings

Opforelse, samt at erholde Græsning til 1 å 2 Koer.

1 Anledning heraf tilkjendegives Hr. Sysselmanden,

at der fra Kammerets Side ikke haves Noget imod, at

en saadan Gaard, hvis samme kan erholdes, overlades

ham imod sædvanlig aarlig Landskyld og ovrige en

Leilænding paahvilende Forpligtelser, i hvilken Hen-

seende Hr. Sysselmanden da vilde foranstalte det For-

flbdne. Skulde imidlertid et saadant Jordbrug ikke

kunne forskaffes ham, maae vi anmode Dem om at

være ham saavidt muligt behjælpelig til Erholdelse af

den attraaede Byggeplads samt Græsning, hvorfor han

lovrigt selv har at udrede de dermed forbundne Be-

kostninger. — Rentekammeret den 20. April 4833.
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4 833. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

isTAprii. ang. Hitardal Præstekalds midlertidige Fritagelse

for Eleemosynat. Khavn den 23. April 1833. —
Original i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb.

1833, Nr. 1066.

Sognepræsten for Hyterdal Menighed i Island, Th. E.

Hjalmarsen, som ved allerh. Resolution af 7. Juli -1 830

blev fritaget for i 3 Aar, fra hans Embeds Tiltrædelse

at regne, at holde en Eleemosynarius paa Kaldet, har

i en hertil indkommen, med Deres Hbiærv.' Erklæring

af 12. Februar sidsti. forsynet Ansdgning, anholdt om,

for sin Embedslid i bemeldte Embede at maalte fri-

tages for at underholde en Eleemosynarius, eller at

udrede Noget i denne Henseende af Kaldets Indtægter.

Efter at denne Sag har været Hans Maj 4
, allerunderd.

foredragen, har Allerhbistsamme under 7. d. M. allern.

resolveret saaledes:

uVi ville allern. have Supplikanten, foruden den

ham ved Vor Resolution af 7. Julii 1830 forundte

treaarige Fritagelse for at holde en Eleemosynarius paa

Hyterdal Kald, tilstaaet en lige Frihed i andre 3 Aar".

Hvilken allerhoieste Resolution man herved tjenstl.

skulde tilmelde Deres Hbiærv. til Efterretning og Be-

kjendtgjbrelse for Vedkommende. — Det kgl. Danske

Gancellie den 23. April 1833.

24. Aprii. Forordning ang. Skjode- og Pantevæsenet paa

Island. Khavn den 24. April 1833. — Bekendtgjort

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1834. 1 de enkelte

Jurisdictioner findes den anfbrt som publiceret: 1833 i Reykja-

vik, i alle Vester-Amtets Sysseler med Undtagelse af Stranda

Syssel, hvor den ikke anfbres som bekjendtgjort, samt i alle
• • •

Sysseler i Norder og Oster- Amtet; — 1834 i alle Sonder-

Amtets Sysseler. — Dansk: Canc. 3. Dep. Registr. 1831—
1833, 541 (1833, Nr. 1623). Original-Aftryk hos Schultz, 12

Sider i 4 to
. Fyrste Side Titelblad, den danske Titel overst,

den islandske nedenfor, og det Ovrige paa Titelbladet Islandsk.
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Paa de lige Sider (2—10) den danske Text med Underskrifter 1833.

og Sigillatur, paa de ulige Sider C^— 11) den islandske Text 24. April,

uden Underskrifter. Coli. Tid. for 1833, S. 329—338 (med——

—

Motiver) Qvart-Forr. for 1833, S. 29—82 5 Schou XX, 559-

562. — Islandsk: Original- Aftryk hos Schultz, med den

danske Text (see ovenfor)
5
Uddrag i Sunnanp. 1835, S. 83.

Forordning angaaende Skjode- og Pantevæsenet paa

Island." ^ '' 7

<\^'\^
:
'

i

1jVk \ \lt&&

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, for at

tilveiebringe en bedre Orden i det for Eiendoms- Sik-

kerheden saa vigtige Skjode- og Pantevæsen paa Vort

Land Island, have fundet for godt allern. at byde og

befale, som folger:

J) Thinglæsningen af Skjoder, Panteobligationer og

andre Documenter, som have Eiendoms Overdragelse

^1 Gjensland, eller hvorved en Forhæftelse lægges paa

Gods og Eiendom, saa og af ethvert andet Document,

der læses for at faae Indflydelse paa en Eiers Raadig-

hed over sine Eieudele, bliver at foretage ved den

vedkommende Underret, saa at den i Forordn, af 41.

Juli
-i 800 § 12 hjemlede Thinglæsning af deslige Do-

kumenter ved Landoverrelten aldeles bortfalder. —
2) Naar Documentet gaaer ud paa Afhændelse eller For-

hæftelse af en fast Eiendom, bor det altid læses ved

det Thing, hvorunder Eiendommen ligger. Documenter,

hvorved en Person pantsætter sit rorlige Gods uden at

overlevere samme, bor, naar de ei indskrænke sig til

det, der, som Besætning og Inventarium til en Gaard,

staaer i Forbindelse med en fast Eiendom, altid læses

vod hans personlige Værnething. Det Samme gjelder

°g om de Documenter, der medfSre en almindelig Ind-

skrænkning i en Persons Eiendomsraadighed over sit

Gods; men slige Documenter bor tillige læses ved de>

Thing, hvorunder han har faste Eiendomme beliggende,

saafremt det ellers skal tjene til at svække de Afhæn-

delser eller Forhæftelser, som med Hensyn til saadanne

Eiendomme foregaae ved lovlig thinglæste Documenter.

—
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1833. 3) I Reikevig foretages Læsning af de ovenmeldte Do-

24. April, cumenter til de ordinaire Thing, som der ugentlig hol-

des. Paa alle andre Steder blive de at læse ved det

aarlige Mandtalsthing for det Thingsogn, hvor Læsningen

efter § 2 skal foregaae. Ved Extraretler kan intet af

deslige Documenter læses med Retsvirkning. — 4) Uden-

for Reikevig, hvor der i Henseende til Læsningen bliver

at forholde efter de almindelige Regler i Danske Lov

og tilhorende Anordninger, bliver et Documents Virk-

ning mod tredie Mand forst regnet fra Thinglæsningens

Datum, saa at, hvis tvende saadanne Documenter skulle

blive læste til samme Thingtid, det ene ikke paa Grund

af dets ældre Udstedelse kan, naar ellers ingen Mis-

lighed har fundet Sted, have Fortrin for det andet.

Dog naar den, der har erhvervet et Adkomst- eller

Forhæftelses - Document, foreviser samme for Syssel-

manden til foreldbig Antegning i Skjode- og Pante-

protokollen, og derom erholder Paalegning paa Docu-

mentet, samt siden lader det læse til det fbrste paa-

fblgende Mandtalsthing, saa bliver dets Retsvirkning at

regne fra den Dag, da hiin Foreviisning fandt Stedj

saa at det vil have Fortrin for de Adkomst- og For-

hæftelses-Documenter, der samtidig med samme komme

til Thinge, og som enten aldeles ikke eller forst senere

ere paa foranfbrte Maade foreviste for Sysselmanden-

lovrigt bliver de flere paa samme Thingdag eller samme

Mandtalsthing læste Documenters Thinglæsning at ansee

som aldeles samtidig, uagtet det ene bliver læst nogen

Tid forend det andet, dog at intet Document, som forst

indleveres til Læsning efter at Thinget er begyndt, kan

komme i Betragtning mod det, som forud er indleveret.

— 5) De thinglæste Documenter bor Ord for Ord ind-

fores i den dertil indrettede, af Amtmanden authoriserede

Skjode- og Panteprotokol, foruden at der om Læsningen

bor gjbrcs Bemærkning i Justitsprotokollen. Om Læs-

ningen og Protokolleringen gives Paategning paa Docu-

mentet, ligesom og Rettens Betjent, i Overeensstemmelse
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med Sportel-Reglementet \0. Septembr. 1830 §30, har 1833. ,

at anmærke paa samme, saafremt der findes Mangel i 24. April.

Udstederens Adkomst til den faste Eiendom, som ved

Documentet skal overdrages eller forhæftes, eller der

forhen er læst noget Document, som kan være til Hin-

der for det nu læste Documents Fuldgyldighed. —
6) For at Rettens Betjent med Nbiagtighed kan iagttage

hvad der saaledes paaligger ham, og iovrigt kan med-

dele enhver Vedkommende paalidelig Attest om Ad-

komsten til en Eiendom og de derpaa hvilende Hæf-

telser, bbr der holdes nbiagtige Registre over alle de

læste Documenter. Disse bor bestaae deels i alpha-

beliske Fortegnelser over de Personer, som overdrage

eller erhverve Eiendomme, eller hvis Eiendomsraadig-

hed indskrænkes ved de læste Documenter, og inde-

holde Henviisning til de Steder, hvor Documenterne

findes i Protokollen, deels og. tillige i Registre (>ver en-

hver Eiendom, som afhændes eller forhæftes, saaledes

at Henviisning til AU, hvad der angaaende saadan Eien-

dom er læst til Thinge, tindes samlet paa eet Sted.

Paa den nærmere Indretning, som i Overeensstemmelse

dermed gives Registrene, bor Amtmandens Approbation

erhverves, og, forsaavidt de allerede indrettede Registre

angaaer, bor nbiagtig Forklaring om Indretningen ind-

sendes til bemeldte Embedsmand, som har at bedomme,
om den svarer til sin Hensigt, eller om nogen Forandring

deri bbr gjbres. Skulde der i nogen Jurisdiction findes

saadanne Omstændigheder, der for Tiden forhindre

poreIsen af et Register over selve Ejendommene, saa

kan. Amtmanden tilstede, at det indtil videre forbliver

blot ved Register over Personerne, men disse bor have

en saadan Nbiagtighed, at det stedse ved deres Hjælp

kan sees, om en vis Person er Eier af en bestemt

Eiendom, og om Noget er læst til Thinge, som kan

Være i Veien for hans Raadighed over samme. — 7) Til

Fuldstændiggjbrelse af Skjbde- og Panteprotokollerne og

de Registre, som derover bor fores, bor Landsover-
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1833. retten tilstille enhver Retsbetjent en af Justitssekretairen

24. April, forfattet fuldstændig Fortegnelse over alle de hans Ju-

~* * risdiction vedkommende Documenter af det ovenanforte

Slags, der ere blevne læste ved Landsoverretten uden

siden at være udslettede, med Afskrift af disse Docu-

menter; hvilke den vedkommende Retsbetjent, uden

derfor at nyde nogen Betaling, har at indfdre i Skjode-

og Panteprotokollen, ligesom han og derom bor gjbre

fornoden Bemærkning paa Registrene. — 8) Amtmæn-

dene have, paa deres Omreise i Distrikterne, nbie at

eftersee saavel Skjode- og Panteprolokollerne som Re-

gistrene over samme, og sbrge for, at Mangler eller

Uordner, som i saa Henseende finde Sted, afhjælpes. —
9) Idvrigt bliver der at forholde efter Sportel-Reglem.

af 10. Seplbr. 1830 Gap. 3, hvorhos dog intet Salair

bb'r betales for Læsning og Protokollation af Caulioner,

som stilles for kongel. Oppeborsler eller for saadanue

Cautioners Udslettelse.

Hvorefter alle Vedkommende sig alierund. have at

rette. — Givet i Vor kongel. Residentsstad Kjbbenhavn

den U. April 1833.

Tilskipun um afsalsbréf og pantsetningar å Islandi.

Vér Fribrik hinn Sjbtti &c. G. V., ab Oss, til ab

koma betri reglu å })au fyrir vissu eigindémsins svo

mikilvægu afsalsbréfa og pantbréfa efni å Voru landi

Islandi, hefir })6knazt allranåbugast ab bjéba og skipa,

sem eptir fylgir:

1) J)inglysingar afsalsbréfa, pants- skuldabréfa og

annara skjala, er hafa eigindéms afhendingu til augna-

mios, ebur hvarmeo nokkur iskylda leggst a g6z og

eigindém, svo og af sérhverju bbru skjali, sem lesib

verbur til ab nå einhverri umkomu yfir eins eiganda

umråbum yfir eignum sinum, eiga ab fyritakast vib hlut-

abeigandi undirrétt, svo ab su i tilskipan af 11. Jul'

1800 § 12 heimilaba jringtysing af J>ess(håttar skjblum vib
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landsyfirréltinn Gldungis burtfellur. — 2) f>egar skjalib 1833.

hljébar uppå afhending ebur vebsetning einhverrar fast- 24. April.

^ignar, å J)ab ætib ab lesast å J)vi J>i'ngi, til hvers eigin-

démurinn heyrir. Skjol J)au, hvarmeb mabur pantsetur

sitt hræranlega gdz, an {)ess ab skiia {>vf fra ser, eiga,

tegar J)au ei takmarkast lil J>ess, er, sem fast bufé ebur

innslæba einhverrar jarbar, er sameinab vib fasteign,

eeli'b ab lesast vib hans persénulega varnar^fng. Hib

Sama gildir og um J)au skjol, er færa meb ser einhverja

almenna takmorkun å einnar persénu eignarråbum yfir

§6zi sinu; en slik skjol eiga lika ab lesast å J)eim

frfngum, i hverra s6knura hans fasteignir liggja, ef }>au

annars eiga ab notast til ab veikja ]>ær afhendingar ebur

Vebsetm'ngar, sem meb tilliti til slikra eigna gjorast meb

liiglega Jnnglystum skjdlum. — 3) I Reykjavik fyrilakist

leslur {)eirra fyrnefndu skjala å J)eim reglulegu J)ingum,

e r J>ar haldast å viku hverri. Å dllum obrum stobum

eiga J)au ab lesast å |)vi arlega manntalsjringi, fyrir J>a

l>fngs6kn, hvar lysingin eptir § 2 å ab ske. Vib extra-

relli getur lestur slikra skjala ei utvegab [>eim neinn

'agakrapt. — 4) Fyrir utan Reykjavik, hvar lysingin å

ab fremjast samkvæmt almennum reglum i Donsku-Logum

°S Jwtil heyrandi tilskipunum, å sérhvers skjals verkuu .

^t J)ribja manni fyrst ab reiknast fra })inglysingarinnar

degi, svo ab, ef tvo slik skjol kunna ab lesast å stimu

fcfaglib, annab {)eirra ekki, vegna eldri utgefnmgar, getur,

e f annars eigi neitt misferli ^arvib skeb hefir, haft for-

Bångsrétt fyrir hinu. p6 skal, }>egar så, er utvegab hefir

^okkurt heimildar- ebur vebselningar-skjal, synir syslu-

^anni hib sama til fyrifarandi innteiknunar i afsals- og

pantbréfabékina, og fær J)arum uppåteiknun å sjalft

skjalib, svo og siban lætur Joab lesa å J)vi næst fylgj-

anda manntals^ingi, skjalsins lagakraptur reiknast fra

Hm degi, er ])ab J)annig var synt, svo ab })ab å ab

hafa forgangsrélt fyrir tøejm heimildar- og vebsetningar-

skjSlum, sem, undir eins og ]pab, fram koma å t>ingi, og

X. B. 20

t
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4833. sem annabhvort bldiingis ekki, ebur ei fyr en sfbar,

24. April, eru, å fyrsagban hått, synd syslumanni. Annars å

fleiri å sama Jringdegi ebur sama manntals^fngi lesinna

skjala iDingl^sing ab bllu leyti ab åh'tast sem skeb å stimu

tib, })6 annabhvort J>eirra lesist nokkru fyr en hitt, })6

svo, ab ekkert skjal, sem ei fyr afhendist til lysfngar

en eptir byrjun Jn'ngsins, geti komib til ålits mét J>vf,

sem fyr er af hendi låtib. — 5) |>au Jringlystu skjol

eiga, orb fyrir orb, ab innfærast i })å |>artil logubu, af

amtmanni fullgiltu, afsals- og pantbréfa-b6k, og J)ar-

abauk å lysfngarinnar ab getasfc i })fngb<5kinni. Um lysing

og békun gefist uppåteiknun å skjalib; einnig skal rétt-

arins J)énari, samkvæmt aukatekju-reglugjbrbinni af 40.

Septbr. 4 830 §30, å sjålfu skjalinu geta sérhvers brests,

er finnast kann å litgefandans heimild til J)eirrar fast-

eignar, sem meb J)vi å af hendi ab låtast ebur vebsetjast,

og lika [>ess, ef nokkurt skjal åbur er lesib, sem geti

hindrab J)ess mi lysta skjals fullgildi. — 6) Til J)ess ab

réttarins })énari meb nakvæmni geti athugabj>ab, hvartil

hann l)annig skyldast, og annars geti mebdeilt sérhverjum

hlulabeiganda åreibanlegan vitnisburb um heimild ab

eign nokkurri, og um {>ær [)ar å hvilandi vebsetnfngar,

eiga nakvæm registur ab haldast yfir oli lesin skjol.

|>au eiga ab nokkru leyti ab vera uppteiknanir, i staf-

rofsrbb, yfir })ær pers6nur, er afhenda ebur litvega eignir,

ebur hverra eignarråb takmarkast meb J^eim lesnu skjolum,

og innihalda tilvi'sanir til J)eirra staba, hvar skjblin

finnast i b6kinni, og undireins, ab bbru leyti, registur

yfir sérhvern eigindém, sem afhendist ebur vebsezt, å

l)ann hått, ab tilvisun til alls, sem lesib er å Jnngi utn

sttkan eiaindom. finnist til samans å einum stab. Til
V* '
i

J>eirrar sérlegu logunar, er })essu samkvæmt verbur re-

gislrunum gefin, å amtmannsins sam^ykki ab utvegast,

og å, ab svo miklu leyti })eim mi J>egar Ibgubu registrum

vib kemur, nakvæm skyrsla um lbgunina ab innsendast

til nefnds embættismanns, sem å ab dæma um, hvort

hiin svari til sins augnamibs, ebur umbreyting £arå purfi
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ab gjb'rast. Ef sifkar knngumstæbur finnast ab vera i 1833.

nokkurri J)ings6kn, er nu sem stendur hindri samnfng

sliks registurs yfir sjålfar eignirnar, svo må amtmabur-

inn leyfa, ab fyrst um sinn einungis registur yfir per-

sénurnar haldist, en {)au eiga {)å ab vera gjorb meb

slfkri nåkvæmni, ab J)ab ætfb meb J>eirra hjalp sést geti,

hvort nokkur viss pers6na sé eigandi einhverrar tiltek-

innar eignar, og hvort nokkub sé lesib å Jnngi, sem

geti stabib f vegi fyrir hans umråbum yfir hinni scJmu.

— 7) Til fullkomnunar afsals- og panlbréfa-békanna og

t)eirra registra, sem J^aryfir eiga ab haldast, å lands-

yfirrétlurinn ab tilsenda sérhverjum réttarins |)énara eina

af jiistizsekreteranum samda fullkomna uppteiknun yfir

oli {>au hans umdæmi vibvfkjandi skjol af fyrrgreindri

art, sem lesin hafa verib vib landsyfirréttinn, ån ])ess

ab hafa sfban afplånub verib, meb afskript af Jjessum

skjcjlum, hver hlutabeigandi réttarins ])énari, ån [)ess

t>arfyrir ab få neina borgun, å ab innfæra i afsals- og

pantbréfa-békina, eins og hann og iDarum å ab skrå

Baubsynlega athugasemd f registrunum. — 8) Amtmenn-
,rnir eiga, å J)eirra Y^er^ 1 hérubunum, nåkvæmlega
a& lfta eptir svovel afsals- og pantbréfa-békunum, sem

regislrunum yfir J>ær, og hafa umhyggju fyrir J>vf, ab

fceim brestum ebur éreglu, sem f t>v{ tilliti finnast, af-

styrt verbi. — 9) Annars breytist eptir aukalekju-reglu-

gjtirbarinnar af 10. Septbr. 1830 3. kapftula, hvar hjå

1)6 ekkert gjald å ab lukast fyrir lestur og békun å

borgunarbréfum, «r utgefast fyrir konunglegum tekjum,

ebur fyrir afplånun slikra borgunarbréfa.

Hvareplir allir hlulabeigendur sér allraundirgefnast

negba eiga. — Gefib i Vorum kominglega abseturstab

Kaupmannahbfn J^ann 24. Aprilis 1833.

Reskript til Amtmanden over Vester - Amtet, 26. April.

ang. Reduction af Thingstederne i fflyra Syssel.

20*
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4833. Khavn den 26. April 1833 1
. — Anféres som be-

26. April, kjendtgjort i Myra Syssel 1833. — Canc. 3. Depart. Registr.

— 1831— 1833, 543b (1833, Nr. 1631). Coll. Tid. 1833, S. 338—

340 (med Motiver). Algreen -Ussings Reskriptsamling 1833,

S. 138 — 139 (med Anmærkning). — Islandsk: Uddrag i

Sunnanp6st. 1835, S. 83.

Frederik den Sjette &c. V. G. Vi give Dig her-

med tilkjende, at Vi, efter den af Sysselmand for Myre

og Hnappedals Syssel i Vort Land Island, Erich Sver-

risson, allerund. gjorte Forestilling om en forandret

Inddeling af de nu for Tiden bestaaende \ Thingsogne

i bemeldte Myre og Hnappedals Syssel, og Din des-

angaaende afgivne Betænkning, allern. have bevilget, at

\) Thingsognene Hvitaaside og Nordurardal her-

efter skulle være forenede med Thveraahlide Thingsogn,

og at Thingstedet for disse trende forenede Thingsogne

skal være Nordtunge inden Thveraahlide Rep. — 2) At

Stafhollstunge' Thingsogn skal, i Forening med Borgar

Thingsogn, udgjore eet Thingsogn, og at Thingstedet

for disse tvende forenede Thingsogne skal være paa

Gaarden Solheimatunge under Borgar Rep. — 3) At

Tbingsognet Alptanæs, i Forening med Thingsognet

,
Hraun, skal udgjore eet Thingsogn, og at Thingstedet

for disse tvende Thingsogne skal være ' Alptartunge

inden Alptanæs Rep; samt — 4) at Thingsognene

Miklaholt og Kolbeinstade skulle forenes med Eyja Thing-

sogn, og at Thingstedet for disse trende forenede Thing-

sogne skal være Hrossholt inden Eyja Rep. — Og ville

Vi lige allern., at disse saaledes for Eftertiden værende

fire Thingsogne herefter skulle kaldes: det fbrste Thver-

aahlide, det andet Borgar, det tredie Alptanæs og det

sidste Eyja Thingsogn.

Derefter Du Dig &c. — Kjobenhavn den 26. April

4833. [ad mandatum].

Plak. 17. Marts 1847.
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Kongelig Resolution ang. Uddeling af den for ^33.

fortjente Islændere bestemte ffledaille. Khavn 27rAPliI -

den 27. April 1833. — I Rentekammerets Forestilling

19. Marts anfores nogle Mænd fra Island, i Henhold til kgl.

Resolution 28. Februar 1829, som i Særdeleshed mentes at

have udmærket sig, og ifolge Amtmændenes Beretninger at

have gjort sig særdeles værdige til Kongens Naade. Dog be-

mærkedes, at fra Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet ikke

var indkommen Beretning.

De anforte Mænd vare: 1) Kjobmand Frederik Svendsen

paa Onundarfjord, som havde ladet bygge flere DæksfartSier

tildeels af Drivtbmmer, som han havde ladet hente fra Horn-

strandene. Han havde bragt i Stand en Handelsforbindelse

med Oefjord. Han havde været Ophavsmand til Stiftelsen af

^ester-Amtets oeconomiske Fond og dertil skjænket over 300

Rbd. Fremdeles havde han gjort hensigtsmæssige Forslag til

Hvalfangst ved Isafj ords -Dybet. — 2) Kjobmand Gudmund
Scheving paa Flatd havde ligeledes, ved at holde Dæksfartbier

hl Fiskerie, skaffet mange Mennesker Fortjeneste ; han havde

forbedret Klipfiskvirkningen betydelig, og leveret en Afhand-

ling orn Jagtefiskeriets hensigtsmæssigste Drift. Ligeledes havde

han viist sig som en kyndig og virksom Landmand. — 3) J6n

^anielsson af Stdruvogum i Sonder- Amtet. Han havde deels

kjbbt, deels selv bygget 3 Fiskejagter, og opmuntret 4 å 5

andre Bbnder til Anskaffelse af samme Slags Fartbier; holdt

s*n Sbn 2 Aar i Khavn, for at lære Navigation og Skibs-

kyggerie. Selv havde han bygget 146 stbrre og mindre Baade
efter islandsk Form. Endelig havde han i 16 Aar været Rep-
arer. 4^ Kristj an Guomundsson af Vigur i Vester-Amtet,
^ePs tyrer, havde især gjort sig fortjent ved landoeconomiske

forbedringer, navnlig ved Opfbrelse af Gjærder, tildeels af

Steen;
i dem? der vende mod Stranden, har han ladet ind-

lette over 200 smaae Kamre for Æderfuglene. Han havde
V{£ret blandt de Fbrste, der indfbrte Sælhundefangst ved Har-

punering omkring Isafjorden, hvilken Fangst nu var bleven

U(ibredt. Han havde i 1822 modtaget Tilkendegivelse af

Rentekammerets Bifald, og 1830 det andet Sblvbæger af Land-

husholdnings -Selskabet. — 5) J6n Hald6rsson af Sellatur i

Vester-Amtet, Selveierbonde. Han havde udvidet Gaardens

ftjemmemark, og viist en sjelden Iver i at opfbre Hegn, grave

Grbfter til Vandafledning m. v. — 6) Olafur Pétursson af

i
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1833. Kalastaoakot i Sander- Amtet, Selveierbonde og Forligs - Com-

27. April, missair. Han havde arbeidet utrættelig i flere Fag. Hans

— Smede- og Snedker-Arbeide havde været anseet for det Bedste

i Island; han havde forestaaet Bygningen af flere Kirker; han

havde ligeledes bygget henved 300 Baade og repareret næsten

ligesaa mange. Han havde i over 30 Aar været Forligs-Com-

missair, og havde ifolge sine Fortjenester af Landoeconomien

erholdt Landhusholdnings-Selskabets fjerde Sølvbæger i Aaret

1830. Han var særdeles anbefalet som en Mand, der i sin

huslige Stilling og hele Vandel har givet et følgeværdigt Exem-

pel. — 7) J6n Sighvatsson af H(5skuldarkot i Sonder-Amtet ;

han havde i 16 Aar været Forligs -Commissair og omtrent i

30 Aar Opsynsmand ved Garnsætningen i Njardvi'k; havde

bygget mange storre og mindre Baade, og en Fiskejagt paa

10 72 Læster, hvormed han i flere Aar heldigt har drevet Fi-

skerie. Gaarden havde han bragt i fortrinlig Stand. End-

videre havde han skaffet flere Bom, saavel af egen Familie

som adskillige fremmede, en god Opdragelse. — 8) Sveinn

porsteinsson af Yxnakelda i Vester-Amtet. Han havde jævnet

omtrent 1800 Qvadrat-Favne af Hjemmemarken og anlagt tvende

Kaalhaver. — 9) porsteinn porsteinsson af Ketilstaoir i Sonder-

Amtet. Han havde bragt Fiskeriet i Myrdal saaledes i Gang

ved sin Duelighed og Driftighed, at Indbyggerne ikke længere

som for benovede at sbge til fremmede Distrikter. — 10) Sæ-

mundur Ogmundsson af Eyvindarholt i Sonder-Amtet, forhen-

værende Repstyrer, havde blandt andre Jordforbedringer opført

henved 1000 Favne Gjærde, jævnet omtrent 1000 Qvadrat-
Favne for Tuer, bragt i Rogt omtrent 3200 Qvadrat -Favne

ufrugtbar Grund, gravet omtrent 700 Favne Grofter, bygget

tvende Bcmdergaarde op, ligeledes en Valkemblle og en Korn-

mOlle.

I Anledning af disse Fortjenester foreslaaer Kammeret,

at Nr. 1 og 2 udnævnes til Agenter (6. Cl. Nr. 7) ; 3, 6 og

7 til Dannebrogsmænd, og at de Ovrige maatte benaades med

Hædersmedaillen for driftige Islændere. — Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1833 A, Nr. 119. Coll. Tid. for 1833, S. 398-

399. Algreen-Ussings Reskriptsamling 1833, S. 139—140 (med*

Anmærkning); jevnf. Coll. Tid. for 1833, S. 297.

Vi bifalde allernaad. i Eet og Alt de heri af Vort

Rentekammer allerund. fremsatte Indslillingspunkter, og

•
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have angaaende Kjo'bmændene Svendsens og Schevings

Udnævnelse til Agenter, samt Forligelses-Gommissairerne

Danielsens, Petersens og Sigvatsens Benaadning med
Dannebrogsmændenes Hæderstegn, under Dags Dato

tillagt Vort Danske Cancellie saavel som Gantsleren for

Vore Ordeners Capitul fornoden allerhoieste Befaling. —
Kjbbenhavn den 27. April 4 833.

1833.

27. April.

Caocellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 27. April

angaaende en Sognepræsts Forhold med Hensyn

til Ægtevielse. Khavn den 27. April 1833. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1833, Nr. 1357.

Ved hertil at indberette, at Præsten til Setberg

inden Sneefjeldsnæs Syssel E. S. Einarsen i Sommeren
4 834 har sammenviet Gudmund Geirmundsen og Christine

Thorleifsdalter, med hvem han i Aaret 1811 under sit

forrige ved Dom ophævede Ægteskab med Helga Johns-

datter har gjort sig skyldig i Hoer, har Deres Iloiærv.

i behagelig Skrivelse af 29. Septbr. f. A. henstillet til

kancelliet, hvorledes bemeldte Præst Einarsen for dette

SH Forhold bliver at ansee.

Foranlediget heraf skulde man tjenstligst tilmelde

Dem til behagelig Efterretning og videre Bekjéndtgjbrelse,

at Præst Einarsen efter de oplyste Omstændigheder

^aa fritages for at sættes under Tiltale, mod af Deres

Htiieerv. at gives en alvorlig Paamindelse for hans lov-

stridige Handlemaade, med Betydning, at Cancelliet for-

venter at han i Fremtiden vil iagttage en stbrre For-

lighed under Udforeisen af de ham betroede mini-

sterielle Forretninger. — Det kongel. Danske Cancellie

den 27. April 1833.

t

. 1

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 27. April

island, ang. Repartitionsfondenes Pligt, at refun-
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1833. dere Justitskassen dennes Udgifter. Khavn den

27. April. 27. April 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 145.

Det danske Cancellie har tilstillet Kammeret et

Andragende med Bilage fra Hr. Sliflamtm. af 19. Septbr.

t
f. A., betræffende den islandske Justilskasses forment-

lige Ret til af Nord- og Oster- Amlels Repartilionsfond

at erholde refunderet endeel af de af bemeldte Kasse

til forskudsviis Udbetaling anviste Summer til Justits-

sagers Udfdrelse m. v., hvilke Summer derhos opgives

nu at fordres erstattede med 410 Rbd. 20 Sk. r. S.,

foruden Va Deel af Omkostningerne i nogle Juslitssager

ved Sonder-Amtet, hvis Belob have oversteget 200 Rbd.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjensll.

at melde, at saavel Kammeret som det danske Cancellie

er af den Formening, at Nord- og Oster- Amtet ikke

med Foie kan fritoges for paa den foreslaaede Maade

at erstatte Justitskassen hvad den saaledes beviisligen

maa have udlagt, ligesom og for Va Deel at deeltage

i de Omkostninger for Sonder- Amtet, som overstige

200 Rbd., og finder man ibvrigt saa meget mindre, at

der er Anledning for Nord- og Oster-Amtet til herimod

at gjore Indvending, som baade Sonder- og Vesler-

Amtet have anseet sig pligtige til denne Refusion for

deres Vedkommende, ligesom ogsaa Nord- og Oster-

Amtet ved en anden Leilighed har gjort en lignende

Fordring gjeldende paa den kgl. Kasse. Ibvrigt fblger

det af sig selv, at Tilbagebetalingen bor skee efter-

haanden, og i saadanne Terminer, som Fondets Leilighed

maa gjbre nodvendig. — Rentekammeret den 27. April

fiMj$: 4833. llllll
"

27. Aprii. Rentekammer - Skrivelse til Kjobmand Hans

Petersen Angel i Tondern, ang. Spekulanthand-

lernes Liggetid. Khavn den 27. April 1833. —
Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 150.



\
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Hr. KjSbmand H. P. Angel har under 27. f. M. an- 4833.

holdt om, at den for de saakaldte Spekulanthandlere T^T
' r 27. April.

Pa a Island ved Anordningerne givne Bestemmelse, hvor-

e^er de ikke kunne ligge og handle paa en Havn

sammesteds længere end 4 Uger i det Hele, maatte

forandres derhen, at til ovennævnte 4 Uger ikke hen-

regnes det Tidsrum, i hvilket Retourladning indtages.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade at melde

Dem til fornoden Underretning, at Kammeret ikke finder

sig foranlediget til at bevirke nosen Forandring i den
1 ovenmeldte Henseende for Tiden gjeldende Lovgiv-

— Rentekammeret den 27. April 4833f

>

mng.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over Mai.

feland, ang. aarlige Porto-Beregningers Indsendelse.

Khavn den 4. Mai 1833. — Rentek. isi. Copieb. 10,

Nr. 187.

Hr. Stiftamtm. har ved behagelig Skrivelse af 34.

Decembr. f. A. indstillet til Kammerels Approbation, at

det maatte tillades Dem aarligen at indsende hertil en

summarisk Beregning over den ved Sonderamls - Post-

tourene indkommende Porto for Breve og Pakker, samt

be.sbrge Belobet indbetalt i Islands Jordebogskasse,

istedetfor at det hidtil, ifolge Reskript af 8. Juli 4779

§ 5* var paalagt Sysselmændene directe at indsende

Postpengene
til Landfogderiet, med dere§ Forklaringer.

At Kammeret bifalder dette Hr. Stiftamtmandens
Forslag, skulle vi ikke undlade at melde Dem til be-
aSe lig Efterretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse

for
Cancellieraad og Landfoged Ulstrup. — Rentekam-

ret den 4. Mai 4833.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 4. Mai.

Island, angaaende Udredelsen af Tiende af Jorden
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1833. Reykjavik. Khavn den 4. Mai 1833. — Rentek.

4. Mai.
Isl

'
CoPieb -

10
>
Nr

-
212 «

Med Hensyn til, at det ved Decisionen til Anteg-

nelserne i Regnskaberne for Administrationen af de

kgl. Intrader af Guldbringe og Kjose Sysseler er an-

taget, at den Godtgjbrelse, som de kgl. Resolutioner af

22. Marts 1784 og 13. Juni 1787 lilstaae istedetfor

Tiende af det Kongen tilhørende Jordegods i bemeldte

Sysseler, ikke kan paahvile den kgl. Kasse at afholde

for Jorden Reikevig, da denne Jord er afstaaet til Kjob-

staden Reikevig, har Hr. Sliftamtm. i behagelig Skrivelse

af 12. Februar d. A. forespurgt om, efter hvilket For-

hold Præstetienden af bemeldte Jord kan tilfalde Dom-

kirkepræsten, og om denne Godtgjbrelse ikke nu kan

udbetales af Ryens Gommune-Kasse, samt om der lige-

ledes skal erlægges Godtgjbrelse for Fattig- og Kirke-

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjensll.

at melde, at fra Kammerets Side vides Intet imod, at

ovennævnte Tiende - Godtgjbrelse afholdes af Ryens

Communekasse fra den Tid den er ophbrt at betales

af den kgl. Kasse, og formenes det, at saavel Domkirke-

præsten som de Fattige tilkommer den udbetalt efter

samme Forhold som den hidtil er beregnet i Overeens-

stemmelse med foranfbrle allerhbi. Resolutioner. Hvad

derimod angaaer Tienden til Kirken, som tilhorer Kon-

gen, da kan Ryen indtil videre forblive ukrævet for

samme, ligesom hidtil har været Tilfældet. — Rente-

kammeret den 4. Mai 1833.

4. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over
t h^M^J ' ' ~m*" *

%
<"* *A *i i * - 't^t j*V ' f 1t c'W » ^

Island, ang. at de kgl. Kirkers Beholdning ikke

forrentes af Jordebogskassen. Khavn den 4. Mai

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 206.

Hr. Stiftamtmanden har i behagelig Skrivelse af

49. Januar d. A. forespurgt, om Pengebeholdningerne
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ved de kgl. Kirker i Sonder- Amtet, som hidtil ere af-

leverede til Islands Jordebogskasse, ikke i Fremtiden

skulle indsættes til Forrentning i den kgl. Kasse, lige-

som De har erfaret at dette er Tilfældet med Behold-
•

Ungerne ved nogle af de kgl. Kirker i Nord- og Oster-

Aintet.
t

.
V ;

, ^ :$ :

-

1 Anledning heraf skulle vi tjensll. melde, at vel

er, efter Vedkommendes derom i sin Tid gjorte Be-

gjæring, ovennævnte Foranstaltning truffen for Kirkerne
1 Nord- og Oster-Amtet, men da, som meldt, Kirkerne

Mhbre Kongen, og deres Vedligeholdelse altsaa vil i

ethvert Tilfælde være behorigen sikkret, finder Kam-
meret det ikke nodvendigt at udvide denne Bestem-

melse til de bvrise kal. Kirker i Island. Men forimid-

lertid at have en Oversigt over hver Kirkes Status, vil

det være tilstrækkeligt, at der fremdeles i de aarlige

Kirkeregnskaber gjbres Forklaring om, hvilke Summer
der

i det Hele ere indbetalte til Islands Jordebogskasse,

°§ hvilke Summer der igjen til Kirkernes Fornoden-

beder ere af samme udtagne. — Rentekammeret den
4

- Mai 1833.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- r. Mai

boppen over Island, ang. Annuum af Grenjadar-
stad Præstekald til Helgastad Reps Gommune.
Kh*Vn den 7. Mai 1833. — Canc. 1. Depart. Brevb,
188

3, Nr. 1175.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. have i behagelig
Sknvelse af 5. Marts sidsti. andraget, at Præsten til

Gre
»jadarstad, John Johnsen, under 30. April 1831 til-

stillede Dem til Afgjorelse en Skrivelse med Bilag, be-

hæftende en mellem Helgestad Reps Fattigvæsen og
formeldte Kald værende Sag, angaaende en aarlig Præ-

JJ

alion af 2 Hdr. paa Landsviis, og at Hr. Stiftamtm. og
eres Ho >ærv., efter i denne Anledning at have ind-

entet Betænkning fra Amtmanden over Nord- og Oster-
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Amtet, derpaa under 18. Novbr. s. A. tilskrev fornævnte

Præst, at, da de Forpligtelser, han under det den 9.

Juni 4830 for vedkommende Forligelses - Gommission,

angaaende bemeldte Præstation, indgaaede Forlig har »

paataget sig, ikkun ere personelle, idet de blot angaae
;

hans Embedstid, og derved ikke paadrages Præste- I

kaldet noget videre Onus, formente De, at denne Sag

var Stiftsøvrigheden uvedkommende.
$.

Præsten Johnsen har derefter i et med bemeldte

Hr. Stiftamtm.* og Deres Hoiærv." Skrivelse til Gan-

celliet indkommet Andragende anholdt om, at den af -

Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet, angaaende for- i

nævnte Sag, afgivne Betænkning maalte indsendes til
|

dette Gollegium, som med Deres foranfbrte Skrivelse
j

ogsaa har modtaget denne Betænkning; og man skulde

nu i denne Anledning tjenstligst tilmelde Hr. Stiftamtm. I

og Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjb'relse, at Cancelliet bifalder bemeldte Deres

Besolution af 18. Novbr. 1831. — Det kongel. Danske

Gancellie den 7. Mai 1833.

ii. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, angaaende Postskibets Afseiling fra Island.

Khavn den il. Mai 1833. — Rentek. Isi. Copiebog

10, Nr. 250.
'

-

.

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 3. Marts

d. A. andraget paa, al De maatte i Fremtiden ved Con-

trakten om Befragtningen af et Postskib til Island blive

berettiget til at opholde Skibet nogle Dage efter den

6. Marts, saafremt Nordlandsposten ikke til den Tid

var ankommen, dog at Afseilingen i intet Tilfælde ud-

sættes længere end til den 9. om Aftenen.

At den i saa Henseende fornbdne Bestemmelse

skal ved Postskibets fremtidige Befragtning blive gjort,

undlade vi ikke herved at melde Dem til foreløbig Vor

derretning; men da det iovrigt er af særdeles Vigtighed, f

\
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at Postskibet retournerer hertil snarest muligen og for-

inden at Handelsskibene om Foraaret afgaae lil Island,

maae vi tjenstl. anmode Hr. Sliftamlm. om, ikke at be-

nytte Tilladelsen til at udsætte Postskibets Afseiling

uden i hdist fornodent Tilfælde, og forsaavidt Nord-

landspostens sildige Ankomst maalte, som De har be-

mærket, foranled iges ved Langsomhed og Uefterrette-

lighed fra Postbuddets Side, da fornemmeligen al tage

de forholdsregler, til at Ophold fra denne Side und-

gaaes, hvilket muligen kunde opnaaes ved enten at

b<?regne Postbuddets Lon i Forhold til den Tid han

ankommer til Reikevig, eller ved efter Omstændig-

hederne at tilstaae ham en extraordinair Douceur, naar

han indtræffer sammesteds forinden en bestemt Dag. —
Rentekammeret den 11. Mai 4 833.

t
1

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over n. Mai.

•sland, ang. Salg af Jordegods paa Vestmann-
6e*&e. Khavn den li. Mai 1833. — Rentek. isi.

CoPieb. lo, Nr. 249.

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 27. Fe- .

bruar d. A. tilstillet Kammeret en fra Sysselmand Abel
paa Vestmannde til Dem indkommen Skrivelse, hvori

han foreslaaer Salget af det kgl. Jordegods sammesteds.
I Anledning heraf og med Hensyn til hvad Fir.

Stiftamtm.
i ovennævnte Deres Skrivelse har bemærket,

angaaende det Fordeelagtige ved at Salget for Tiden
finder Sted, maae vi tjenstl. have Dem anmodet om,
at fmranstalte det k^l. Jordegods paa Vestmannde, efter
IOl>egaaende betimelig Bekjendtgjdrelse, opbuden til

Borlsælgelse ved offentlig Auction paa de Vilkaar, De
maatte finde mest passende, samt paa Hans Maj*. Kon-
Bens allern. Approbation. Naar Auclionen er afholdt,

maae vi tjenstl. bede os en Udskrift af Forretningen
tilstillet, ledsaget med Hr. Stiftamtm/ nærmere behage-
llge Beta3nkning. — Rentekammeret den 11. Mai 4833.
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1833. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over
l^Mai.

is ianjs Vester -Amt, ang. Beregning af Admini-

strators Salair for Arnarstappens Ombud. Khavn

den 11. Mai 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 255.

Administrator for Arnestappens Ombud, A. Thor-

steinsen, har i et med Hr. Amtm. B behagelige Betænk-

ning af 24. Decembr. f. A. ledsaget Andragende be-

mærket, at han i sit Administrations -Regnskab har

beregnet sig Salair af den bevilgede Aabod paa Ko-

qvilderne, hvilken Aabod aarligen fores til Udgift i

bemeldte Administrations-Regnskaber, samt derhos an-

holdt om at lilstaaes Godlcjorelse for Indsvinding af

det Smcir, som Leilændingerne aarligen betale Om-

budets Qvildeleier.

Foranlediget heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse for Administrator Thorsleinsen, at det

ikke kan tillades ham at beregne sig nogetsomhelst

Salair af ovennævnte paa Ombudets Koqvilder bevil-

gede Aabod, da Salairet alene bcir beregnes eller kan

' tilkomme ham af Ombudets rene aarlige Indtægt, og

at han, som Folge heraf, igjen maa beregne til Indtægt

i sit Administrations - Regnskab for indeværende Aar

hvad han i forbemeldte Henseende feilagtigen har godt-

gjort sig. Derimod tillader Kammeret, at han for Frem-

tiden fritages for at tilveiebringe og vedlægge sine

aarlige Administrations - Regnskaber de hidtil i Over-

eensstemmelse med hvad der tidligere ved Regnska-

berne har været iagttaget, fordrede Qvilteringer for den

Leilændingerne paa Koqvilderne udbetalte Aabod. Med

Hensyn til hvad Indsvinding Qvildeleiesmorret muligeD

kunde være underkastet i den Tid, samme er hos Ad-

ministratoren beroende, da bevilger Kammeret ham en

aarlig Godtgørelse af 5 Rbd. r. S. efter Hr. Amtmandens

Forslag, som kan passere til formelig Udgift i nans

aarlige Administrations - Regnskaber, i hvilke derimod
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bliver at aflægge Rigtighed for det fulde Qvantum af

Ombudets Qvildeleiesmor. — Rentekammeret den 11/
Mai 1833.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester -Amt, ang. Tilladelse til Handel

paa Udliggerstedet Budenstad. Khavn den 1 1 . Mai

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 258.

Islandsk Kjbbmand G. Gudmundsen af Udligger-

stedet Budenstad, som har etableret en Handel samme-
steds, uden ifolge Anordningerne tillige at have fast

Handels - Etablissement i nogen af Islands Kjbbsteder,

har i et med Hr. Amlm.* Erklæring af 25. Januar 1833

ledsaget Andragende anholdt om herfor at fritages, og

desuagtet at maatte vedblive den af ham paa Udligger-

stedet Budenstad etablerede Handel.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjbrelse for Kjbbmand Gudmundsen, at Kam-
meret, i Betragtning af de oplyste særdeles Omstændig-
heder, tillader ham indtil videre at fortsætte den paa

Udliggerstedet Budenstad etablerede Handel uden til-

lige at etablere i nogen Kjbbstad. — Rentekammeret
den 11. Mai 4 833.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Sag om en

Nybyggers Skattefrihed. Khavn den 18. Mai 1833.
— Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 287.

Ved indslullede Skrivelse med Bilage fra Syssel-

manden i Nordermule Syssel, Kammerraad Melsted, er

andraget paa, at det ved Kammerels Resolution maatte
DUve afgjort, hvorvidt Bonden Gunnar Stephensen, som
efter Overeenskomst med vedkommende Eier af Gaar-
den Djupalæk har i denne Jords Landstrækning optaget
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4833. et Nybyggersted, bor for sin og sin Hustrues Levetid

J^^T" nyde Frihed for Skat og Tiende i Overeensslemmelse

med den 10. § i Forordningen om Odejorders Optagelse

af 45. April 4776.

I Anledning heraf skulle vi tjenstligst melde Hr.

Amtm. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, at ligesom denne Sag ikke indeholder

de Oplysninger, Forordn, af 45. April 4776 i saa Hen-

seende forlanger, og det ikke kan skjonnes, at Ret til

Optagelse af dette Nybyggersted er erhvervet paa den

Maade, bemeldte Forordning foreskriver, saaledes finder

Kammeret sig heller ikke iovrigt befoiet til heri at af-

give nogen Bestemmelse, men maa overlade til Ved-

kommende at see Sagen afgjort ved Domstolene. —
Rentekammeret den 48. Mai 4 833.

2i. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island,
vang. Gratification for ud-

forte Forbedringer paa en Præstegaards Jorder.

Khavn den 21. Mai 1833. — Original i Bispe-Archivet

i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1833, Nr. 1320.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. have, ved under

22. Decbr. f. A. at tilstille dette Collegium et Andragende

til Dem af 20. August 4 834, hvori daværende Præst til

Otrardal inden Bardestrands Syssel, J. Sivertsen, har

anholdt om en Godtgjorelse for de Omkostninger, som

Rensningen af hans ved et Skredefald med Sand og

Leer oversvømmede- Jorder have foraarsaget ham, —
indstillet, at fornævnte Præst Sivertsen, der senere er

forflyttet til et Kald i Dyrefjorden, saavel i Betragtning

af de ham ved ovennævnte Uheld paadragne Udgifter,

som fordi han har maattet anvende omtrent 32 Rbd.

64 Sk. rede Sblv til Kirkens Vedligeholdelse, og endnu

staaer til Restance med 18 Rbd. rede Sblv for Præste-

kaldets Inventarii-Penge, allernaad. maatte forundes en
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Gratification af 50,Rbd. Sblv til Hjælp i hans trængende

Omstændigheder. 1

Efter at man i denne Anledning havde tilskrevet

det kgl. Rentekammer, har man nu under 4. d. M. er-

holdt til Svar, at Kammeret paa forventende allerhoieste

Approbation har tilstaaet bemeldte Sognepræst Sivert-

sen en Gave af 50 Rbd. rede Sblv, og under samme
Dato foranstaltet, at Belbbet bliver udbetalt af Jorde-

kogskassen i Island.

Hvilket man ikke har villet undlade herved tjenst-

HBst at tilmelde Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse. —
Det kgl. Danske Gancellie den 21. Mai 1833.

Kongelig Resolution ang. Oprettelsen af et 7- Juni -

tinderstottelsesfond for kgl. Leilændinger i Guld-

bringe Syssel. Rhavn den 7. Juni 1833. —
I Rentekammerets Forestilling 4. Juni bemærkes, at det ved
allerh. Resolution 14. Marts f. A. var blevet bifaldet, at Be-
stemmelserne i kgl. Resol. 18. Septbr. 1793, angaaende Under-
støttelse til gamle og fattige kgl. Leilændinger af Gullbringa

Syssel, maatte vedblive, med visse bestemte Modificationer,
Saiut at der af det opsparede Belob skulde dannes et Under-
støttelsesfond; hvorhos det paalagdes Stiftamtmanden at ind-
sende Udkast til et Regulativ, overeensstemmende med de i

es°lutionen fastsatte Grundsætninger. Dette Udkast, der var

^sendt af Stiftamtmand Krieger, indstiller Kammeret nu til >
5 • Approbation, idet det deels er enigt med Stiftamtmanden

3 at opstille det som Grundsætning, at saavel de Leilændinger,
SOm Vare ved deres Steder, som de aftraadte, kunde have

^
&ang til Understøttelse, deels gjftr opmærksom paa, at det

ar foretaget enkelte mindre Modificationer i Stiftamtmandens

TT^

kaSt
" "~ Rentek

* Relat °S Reso1, Prot
'
1833 B

>
Nr

*
181 '

ddragi Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1833, S. 201-202.

Vi approbere allern. det Os af Vort Rentekammer
forelagte Udkast til et Regulativ for Anvendelsen af de
V6d aIle^oieste Resolutioner af 18. Septembr. 4793 og



322 Kgl. Resol. ang. Understøttelsesfond.

1833. 44. Marts 4832 allernaad. tilstaaede Summer til Under-

7. Juni. stottelser for værdige, gamle og fattige Leilændinger

paa Vort Gods i Guldbringe og Kjose Sysseler paa Is-

land, samt deres Enker. Og bliver Stiftamtmanden

over Island at tillægge Ordre om, i Overeensstemmelse

dermed at udfærdige Regulativet, og foranstalte det

videre Fornodne. — Kjobenhavn den 7. Juni 4833*.

[Bilag].

Regulativ for Understøttelsesfond for de kgl

Leilændinger i Gullbringa og Kjosar Sysseler.—-

Original-Gjenpart i Rentek. Relat. og Resol. Protok. 1833 B,

Nr. 181.

Regulativ for Anvendelsen af de ved allerhoieste

Resolutioner af 48. Septembr. 4793 og 44. Marts 4832

til Understøttelse for værdige, gamle og fattige Leilænd-

inger, forhenværende Leilændinger og Leilændingers

Enker paa det kgl. Gods i Guldbringe og Kjose Sysseler

i Island allern. tilstaaede Summer.

I. a) De ved Resolutionen af 48. Septbr. 4793 af

Jordebogskassen allern. skjænkede 96 Rbd. Sblv aar-

Iigen anvendes saaledes, at deel s 6 af de mest vær-

dige gamle og fattige eller svagelige Leilændinger, eller

saadanne forhenværende Leilændinger, der formedelst

Alder eller Svagelighed fratræde deres Gaarde, erholde

hver 4 Rbd., dog kun under den Betingelse, at de

indtil den Tid, da Pensionen tildeles dem, have svaret

deres Afgifter til Jordebogskassen^ eller dog kun ved

særegne dem tilstedte Uheld have været hindrede

deri, de els ligesaa mange Enker efter saadanne for-

henværende Leilændinger, som ovenfor anført, erholde

Denne Resolution, tilligemed Afskrift af Regulativet, eT

tilstillet Stiftamtmand Krieger med Rentek. Skriv. 13. Jul1

1833. Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 356.
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hver 6 Rbd. Solv. Saafremt iovrigt nogen Leilænding, i833.

hvem Understøttelse er forundt, efter den Tid paadrager 7. Juni

sig Afgifts-Restancer, mister han Adgang til fremdeles

at erholde Understøttelsen. — b) Stiftamtmanden over

Island bestemmer, hvem disse Pensioner skulle tildeles,

efter derom gjort Indstilling fra Sysselmanden i Guld-

bringe og Kjose Sysseler, der, forsaavidt Vacancer

tnaatte indtræffe i Lobet af Aaret, har derom at gj(5re

den fornbdne Indberetning og Indstilling ved Aarets

Slutning, hvorefter Stiftamtmanden da i Januar Maaned

udnævner til de ledige Pensioner, og har han derom
at meddele Landfogden samt Sysselmanden i Guldbringe

°S Kjose Sysseler den fornodne Underretning. —
c

) Pensionen tilfalder den Udnævnte paa Livstid, og

bliver at bereeue for Enhver fra 1. Januar i det Aar,

hvori Vedkommende er udnævnt, stedse for det hele

^ar '

? Pensionen kan hæves af Jordebogskassen til hvilken

Tid i Aarets Lob, den 1 maatte blive begjært af Pen-

sionisten selv eller af hans Arvinger, forsaavidt han

maatte være dbd i Lobet af Aaret. Bliver Pensionen
ikke afhentet inden Aarets Udgang, da ansees Pen-

sionisten at have renonceret paa Pensionen, der da
bliver at beregne til Indtægt for det nedenfor under
II- nævnte Fond. — d) Naar nogen Enke, hvem Pension
er Mstaaet, igjen gifter sig, ophorer Pensionen med det

Aar, i hvilket Ægteskabet indgaaes. — e) Forsaavidt
der ved Nytaarstider ikke maatte findes at være et til-

strækkeligt Antal Qvalificerede i Forhold til de ledige

tensioners Antal, beregnes ligeledes de tilovers blevne
Pensioner det ovennævnte Fond til Indtægt, os har
andf°gden ved Udgangen af hvert Aar at indsende

liI Stiftamtmanden en Forklaring over de Penge, der
med Hensyn saavel til denne Post som til det i Litr. c

bestemte, kunne komme bemeldte Fond lilgode7

II. a) Af de i 2. Membrum af Resolutionen af 14.

Martsø 832 ommeldte Penge skal dannes en Fond, der
skal kaldes Understøttelsesfond for trængende og vær-

21*



324 Kgl. Resol. ang. Understøttelsesfond.

1833. dige Leilændinger, forhenværende Leilændinger og disses

Enker for det kgl. Gods i Islands Sonder-Amt, hvilken

Fond skal staae directe under Bestyrelsen af Stiftamt-

manden over Island. Fondens Indtægter ville udgjore

deels Renterne af den Capital, der alt . er indsat til

Forrenteise i den kgl. Jordebogskasse, og deels hvad

der aarligen maatte indkomme ifolge I, Litr. c og e.

Stiftamtmanden aflægger aarligen Regnskabet for Fonden

til det kgl. Rentekammer. — b) Pensionernes Stbrrelse

bestemmes liig de i I, Litr. a ommeldte, og de tildeles

ligeledes de der nævnte Personer, men saafremt ingen

saadanne maatte findes, da ere de bestemte for lig-

nende Trængende fra det ovrige kgl. Gods i Sonder-

Amtet. — c) Stiftamtmanden over Island bestemmer,

efter Indstilling fra Sysselmanden i Guldbringe og Kjose

Sysseler, eller ifolge indhentede Oplysninger fra ved-

kommende Administrator, hvem disse Pensioner skulle

tildeles, efter de samme Regler, som under I. ere an-

førte; de der givne Regler ere ogsaa gjeldende for

disse Pensionister. — d) Pensionisternes Antal bestem-

mes til lige mange for hvert Kjon, i Forhold til Fondens

Indtægter. — e) Det Overskydende af Renterne og

bvrige Indtægter bliver at opbevare ved Fonden, for i

sin Tid at indsættes til Forrenteise, og Portionernes

Antal forbges efterhaanden som Renterne dertil blive

tilstrækkelige. — f) Fondens Pensioner uddeles fra 1-

Januar 1834.

8. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Grosserer F. E. Pe-

tersen, ang. Tommertilforselen til Island. Khavn

- den 8. Juni 1833. — Rentek. lsl. Copieb. 10, Nr. 320.

Ved et til Rentekammeret indkommet Andragende

har Hr. Grossereren forespurgt, om en Handlende i

Arendal i Kongeriget Norge kunde erholde Tilladelse

til i indeværende Aar at overfore en Ladning Tcfcnnier?

i
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uden deraf at erlægge den ved Forordn, af H. Septbr.

! 816 § 3 paabudne Afgift.

• I Anledning heraf skulde vi ikke undlade at

melde, at Kammeret ikke finder Anledning til i inde-

værende Aar at meddele Tilladelse til flere Expedi-

tioner af denne Beskaffenhed, end som der allerede

deels er meddeelt Vedkommende Beseilingspas for,

deels givet Lbfte paa. — Rentekammeret den 8. Juni

1833.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, n.Juni.

ang- Confirmation af en Dovstum. Khavn den

11. Juni 1833. — Original i Bispe-Archivet ilsland.

canc. 1. Depart. Brevb. 1833, Nr. 1469.

Ved under 4. Marts sidsti. iblandt Andet at ind-

berette, at den dbvstumme Pige Solveig Sigurdsdatter,

S°H), uden at have været nedsendt til Dbvstumme-

tøstilutet, er i Island bibragt fornoden Christendoms-

Kundskab, blev contirmeret i sidstafvigte Efteraar, har

Deres Hbiærv. tilstillet Cancelliet en Beretning om den
'ned bemeldte dbvstumme Pige foretagne Confirmations-

nandling, hvorhos Deres Hbiærv. har yttret, at den
anden dbvstumme Pige, Halh>erde Macnusdatter, der

^Beledes i Island har nydt Underviisning, formentlig
Vllde blive contirmeret i afvigte Foraar.

Efter at Cancelliet i denne Anledning har brev-
Vexlet med den kgl. Direction for Dbvstumme-Institutet,
skulde man tjenstl. tilmelde Deres Hbiærv. til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Vedkommende, at

°Uegiet med Fornbielse har modtaget Underretning
om de roesværdige Bestræbelser, der saaledes have
fundet Sted for Dbvstummes Underviisning i Island, men
at Underviisning i Skrivning især ansees nbdvendig,

°8 derfor endvidere^ bnskes foranstaltet for disse Dbv-

stumme. — Det kon„L Danske Gancellie den 11. Juni

1833. .

*
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1833. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

^
J*

v

m
\ skoppen over Island, ang. Betalingen af Færgelon

for Kirketommer. Khavn den 11. Juni 1833. —

•

Denne Cancellie-Skrivelse er bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli 1833. — Canc. 1. Departem« Brevb.

1833, Nr. 1466. Algreen - Ussings Reskriptsamling 1833,

S. 209—210.

Til Cancelliet er indkommen en Skrivelse fra Sys-

selmanden for Arnæs Syssel, Sveinbjbrnsen, hvori han

forespbrger, hvem det paaligger at betale Færgelonnen

for det Tommer, som ved forefaldende Opbyggelse eller

Reparation af Kirker skal transporteres af Menighedens

Bbnder fra Handelsstederne, enten Kirkerne selv eller de

transporterende Bbnder, eller om Tommeret uden Betaling

skal flyttes over Elvene af Færgefolkene, over hvilken

Foresporgsel Hr. Stiftamtm. under 23. Februar d. A.

og D. Hbiærv. under 15. s. M. have afgivet Erklæring.

Cancelliet skulde i denne Anledning tjenstligst til-

melde Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse, at ligesom det

ingenlunde ligger i det bogstavelige Indhold af Reglem.

47. Juli 1782 § 15, at Bbnderne skulle betale Færgelon for

det Tommer eller andre Materialier, som behdves til

en Kirkes Reparation, saaledes taler og Lovgivningens

almindelige Grundsætning for, at den Hjælp, de skulle

yde til denne Transport, blot bestaaer i den. som kan

gives ved deres personlige Arbeide, deres Folk, deres

Heste; men at de ikke skulle betale de rede Penge,

som kunne behbves for at besbrge Transporten der,

hvor den ikke ved de Midler, Bonden selv er i Be-

siddelse af, kan udfores. Cancelliet finder det allerede

en i sig udstrakt Anvendelse af Reglementet, at de

skulle hente Tommeret fra en maaskee fjern Handels-

plads, men at de med Penge skulle betale den Deel

af Transporten, som de mangle Midler til selv at ud-

fbre, er en endnu yderligere Udvidelse af den dem
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paalagte Transport, som Gancelliet ikke kan bifalde.— 1833.

Det kel. Danske Gancellie den 11. Juni 1833 \ ^PT^f
11. Juni.

Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske is. Juni.

Cancellie, ang. Spflrgsmaalet om Udvidelse til

Island af Forordninger fra 1831. Khavn den

15. Juni 1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 326.

Efter at det kgl. Danske Cancellie bar indhentet

Erklæring fra vedkommende Overøvrigheder paa Island,

angaaende, hvilke af de i Aaret 1831 for Danmark

emanerede almindelige Anordninger maatte, i alt Fald

tøed fornodne Modificationer, egne sig til at gjores an-

vendelige sammested«, har velbemeldte Gancellie i be-

hagelig Skrivelse af 18. f. M. yttret, at ingen af de om

Cholera udgivne Anordninger, skjondt disse, der for-

længst ere tilstillede vedkommende Ovrigheder i Island,

vel i paakommende Tilfælde kunne tjene dem til Vei-

ledning, ere skikkede til at udvides til at gjelde paa

Island, og at der af de dvrige af de i 4 831 emanerede

^mindelige Anordninger ikkuns kan blive Sporgsmaal

0ui folgende, nemlig;

\) Plak. af 7. Januar 1834, ang. Afdragsrettens Op-

øvelse imellem Danmark og Lubeck. — 2) Kongl. Be-

kjendtgjorelse af 6. April s. A., hvorved forbydes at

efterstikke eller efterslukne at indfore Generalqvarteer-

mester-Stabens topographiske Kort. — 3) Plak. af 9. Juni

s
- A., ang. Forbud mod Eftertryk. —

fc 4) Plak. af 26.

s. A., ang. Forandring i de hidtil gjeldende Be-

stemmelser om Umyndiges og offentlige Stiftelsers Mid-

lers Indbetaling i den kongl. Kasse; og — 5) Plak. af

5
* August s. A., ang. Indgreb i det Kjobenhavns Uni-

l

) s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, hvori dette Col-

legium meddeles det afgivne Svar. Canc. 1. Departem.

Brevb. sst.

i
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1833. versitet forundte udelukkende Privilegium paa Akfla-

15. Juni. nakkens Udgivelse.

^
I Anledning heraf, og da det herover har behaget

det kgl. Danske Cancellie at forlange Kammerets Be-

tænkning, skulle vi ikke undlade tjenstligst at melde,

at man med Gancelliet maa være enig i, at af samtlige

' ovennævnte Anordninger egne ikkuns de under Nr. 1,

2, 3 og 5 sig for Tiden til at gjores anvendelige i Is-

land, og maa man dog derhos, med Hensyn til den under

Nr. 5 anførte Plakat af 5. August 1831, bemærke, at

forsaavidt Almanakkens Udgiver ikke selv besorger en

Udgave af Almanakken i det islandske Sprog, det

vel ikke derved formenes, at en Oversættelse i Lan-

dets Sprog, som alene forstaaes af Menigmand, ud-

kommer i Island, saafremt Nogen vilde paatage sig

dette Arbeide. — I Henseende til den under Nr. 4

anførte Plakat af 26. Juli 1831, da er det ved en her-

fra under 28. Septbr. 1822, efter foregaaende Corre-

spondence med velbemeldte Cancellie og Directionen

for Statsgjælden og den synkende Fond, fbiet Foran-

staltning, hvorom det kgl. Danske Cancellie under s. D.

er meddeelt Underretning, tilladt, at Umyndiges og

offentlige Stiftelses Midler maae indbetales i Islands

Jordebogskasse, for derefter at forrentes med 4 pCt.

aarligen af den kongl. Kasse, og er denne Indbetaling

tilladt at maatte skee indtil en Sum af i det ringeste

20 Rbd. r. S. eller 20 Rbd. Sedler. At indskrænke

Indbetalingen til \00 Rbd. eller derover, skjonnes ikke

at være anvendeligt paa Island, deels med Hensyn til,

at Capitalerne sammesteds for storste Delen ere af et

mindre Belbb. og deels fordi Sparekasser ikke der ere

oprettede. Heller ikke er hidtil bleven fordret, at Ca-

pitalerne skulle, forinden de indbetales i Jordebogs-

kassen, have været opbudue til Udlaan mod lovlig

Rente; men da det er ved flere Leiligheder andraget

for Kammeret, at Private have Vanskelighed ved at er-

holde Laan paa deres faste Eiendomme i Island, have
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vi under 2. Februar d. A. forlangt Betænkning af Ov- 1833.

righederne, om en saadan Opbydelse kunde i dette ""TTT^T
Uiemed være hensigtsmæssig, og hvorledes denne i saa

Fald borskee. Indtil disse Betænkninger ere indkomne,

°g vi derefter nærmere have tilskrevet Cancelliet, for-

aenes derfor, at Spbrgsmaalet om Anvendelsen paa

Island af nogle af de i fornævnte Plakat af 26. Juli 1831

indeholdte Bestemmelser kunde for det Forste ud-

sættes, lovrigt maa herhos bemærkes, at ligesom oven-

meldte Plakat tildeels er gruudet i de for Danmark
givne Bestemmelser, i Henseende til hvorledes Umyn-
diges og offentlige Stiftelsers Midler skulle gjores frugt-

bringende, saaledes maatte muligen ogsaa for Island

dermed forbindes en nærmere Forpligtelse og visse

heglers Iagttagelse i saa Henseende, ligesom og den
f°rnævnte i 1822 fdiede Foranstaltning er blot tilla-

dende. — Endelig skulle vi, med Hensyn til, at oven-

nævnte det kgl. Danske Cancellies Skrivelse af 18. f. M.

,kte ommelder Plakaten af 26. Juli 1831, ang. at der,

forinden Arsenik fra Apothekerne udsælges til Brug
lm°a skadelige Dyr, bor gives samme en Tilsætning af

Rjonrog, lige tjenstl. melde, at ligesom Ovrighederne
paa Island have i deres meddelte Betænkninger anseet

enne Anordning anvendelig for Island, saaledes vides
eNer ikke derimod Noget fra Kammerets Side at erin-

dre
') dog maa vel Befalingen i saa Fald tillige ud-

^rækkes til Distriktschirurgerne, der, som Amtmand

^
0rsteinson har bemærket, ogsaa dispensere Medicin,

tøj

° S øllede Bilage undlade vi ikke hoslagt at lade
°ge. _ Rentekammeret den 15. Juni 1833.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Sjællands 22. Juni.

Stlfl ang. Tilladelse til at holde Forelæsninger
0Ver det islandske Sprog. Khavn den 22. Juni

Oo3. — Canc j Depart , Brevb. 1833, Nr. 1568.

cand. theol. L. Chr. Muller har i en hertil ind-
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1833. kommen Ansøgning anholdt om Tilladelse til at holde

Forelæsninger over det islandske Sprog.

Efter at Cancelliet har indhentet Betænkning des-

angaaende fra den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler, skulde man tjenstligst anmode Deres

Hoiærv. om, behagelige« at tilkjendegive Supplikanten,

at det Ansbgte bevilges. — Det kgl. Danske Gancellie

den 22. Juni 1833 1
.

20. juli. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Inddragelse afArnæs og Kjosar Sys-

sels Jorder under Administrationen af Guldbringe

Syssel. Khavn den 20. Juli 1833. — Rentek. isi.

Copieb. 10, Nr. 357.

Ved at underrette Kammeret om, at Justitiarius i

den kongl. islandske Landsoverret, Conferentsraad, Dr.

juris M. Stephensen ved Doden er afgaaet den 47. Marts

d. A., har Hr. Sliftamtm. i behagelig Skrivelse af 25.

April næstefter begjært Dem meddeelt Underretning

om, hvorvidt Conferenceraaden maatte, Stift- og Sonder-

Amtet uafvidende, have paadraget sig nogen directe

Forpligtelse til Kammeret eller andre kgl. Authoriteter.

I denne Anledning meldes tjenstl., at naar und-

tages hvad Conferenceraaden ved sin Dod endnu mu-

lig maatte skylde til Islands Jordebogskasse, og hvor-

for Rigtighed bliver at paasee af Cancellieraad og

Landfoged Ulstrup, vides ikke at nogen anden Fordring

haves paa Conferenceraad Stephensens Bo under Kam-

merets Ressort. Forsaavidt Hr. Stiftamtm. tillige i oven-

nævnte Skrivelse har andraget paa, at Arnæs og Kjose

Syssels Jorder, beliggende i Kjose Syssel, og hvilke

Jorder have været overdragne Cfraad Stephensen i

*) s. D. Communicatibn til Directionen for Universitetet og

Skolerne, samt til "Vice-Politiedirecteuren i Khavn, Bræ-

strup. Canc. Brevb. sst.
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Forpagtning paa Livstid, maatte fra Fardag 4834, til 1833.

hvilken Tid denne Forpagtning er opsagt Boet, blive "^TTT
Jill

sat under Administration for kongl. Regning, og i dette

Tilfælde indlagte qnder Administrationen af de bvrige

, kgl. Jorder i Guldbringe og Kjose Sysseler, skulde vi

lige tjenstl. melde, at Kammeret bifalder dette Hr. Stift-

amtm/ Forslag, og maae vi derhos anmode Dem om,

i sin Tid at foie den fornodne Foranstaltning til, at

Arnæs og Kjose Syssels Jorder, ved en lovlig afholdt

Syns og Overleveriogsforretning, som vi derefter ud-

bede os hertil indsendt, ledsaget med Hr. Stiftamt-

mandens Betænkning, bliver afleveret af Gfraad Ste-

phensens Bo til Administrator for Guldbringe og Kjose

Syssels Jorder til Bortbygsling fra Fardag 1834 at regne.

— Rentekammeret den 20. Juli 1833.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 24. August,

ang. Forseelser ved en Brudevielse. Khavn den

24. AugUSt 1833. — Canc. 1. Depart. Brevbog 1833,

Nr. 2091.

Da Cancelliet af Deres Hbiærv.* Indberetning af

3. Juni sidsti., og dermed foigende oplysende Bilag,

har erfaret, at Sognepræsten til Kirkebæ paa Vest-

manna, Paul Johnsen, den 29. Oktobr. f. A. har sam-

menviet Faktor Hans Edvard Thomsen af Handels- Eta-

blissementet Godthaab, og Christiane Dorothea Knudsen

sammesteds, uden foregaaende Tillysning fra Prædike-

stolen, og uden dertil erhvervet Vielsebrev, hjemme i .

Huset, under Foregivende af, at Brudgommen skulde

have været syg og sengeliggende, samt uden forud at

have forskaffet sig de ved Forordn. 30. April 1824 be-

falede originale Beviisligheder for Ægteskabets Lovlig-

hed, med Undtagelse af Brudens Vaccinations-Attest, —
og derved tillige har gjort Indgreb i Nabopræstens,

J. Austmanns Embeds-Rettigheder, idet det ved de ind-

sendte Documenter er godtgjort, at Handels -Etablisse-

*
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4833. mentet Godthaab ved Kjbbstedet Kornhol er beliggende.
'

7~~. "^T i Sidstnævntes Kirkesogn Ofanleiti; — saa skulde man
24. August. °

tjenstligst anmode Deres Hbiærv. om, behageligen at

ville give bemeldte Sognepræst P. Johnsen en alvorlig

Irettesættelse for hans Forhold i denne Saa, samt der-

hos paalægge ham at betale Gebyret for et Vielsebrev,

og at erstatte den vedkommende Præst hvad han har

oppebaaret for Vielsen, da han, hvis han ikke uden

Ophold efterkommer dette, strax bor tiltales, og vilde

Deres Hbiærv. i saadant Fald beordre ham tiltalt ved

en Provsteret. — Deres Hbiærv. anmodes derhos om,

behageligen at ville underrette Sognepræst Austmann

om denne Resolution.

De indsendte originale Documenter fblge hoslagt

tilbage. — Det kgl. Danske Cancellie den 24. August

4833.

27. August. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Anskaffelse af flere Messeklæder til Domkirken i

Reykjavik m. m. Khavn den 27. August 1833. —
Canc. 1. Departem. Brevb. 1833, Nr. 2115. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1833, S. 358-359.

Det kgl. Rentekammer har under 15. Septbr. f. A.

tilstillet dette Gollegium den hermed tilbagefblgende

Skrivelse med Bilag fra Stiftamtmanden i Island, hvori

han blandt Andet andrager paa, at Reikevig Kirke

maatte blive forsynet med flere Messehageler og Messe-

skjorter, end de allerede anskaffede, paa Grund af, at

de jevnlige Ordinationer fordre flere deraf paa engang

i Brug; samt at der maatte anlægges en Kirkegaard

for Reikevig Kjbbsted udenfor Byen, og de med Ind-

hegningen og Anlæggelsen af et lidet Lighus forbundne

Omkostninger udredes af Kirkens Beholdning, forsaavidt

den dertil maatte være i Stand, og ibvrigt af Islands

Jordebogskasse; og velbemeldte Kammer har, ved der-

hos at forlange dette Gollegii Betænkning med Hensyn
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til disse tvende Poster, bemærket i Henseende til den 1833.

fdrste Post, at saafremt det ommeldte Brug af Messe- 27. August,

hagelen og Messeskjorten ikke finder Sted ved Ordina- \

tionerne her i Kjobenhavri, saa fornodiges Saadant

muligen ei heller ved Ordinationerne i Reikevig.

Efter at Collegiet desangaaende har indhentet

hosfblgende Erklæring fra Biskoppen i Island, skulde

man tjenstligst yttre, at Ritualels 10. Cap. 2. Art. ikkun

bestemmer, uat naar Ordination skal skee, bor Candi-

dati ifbre sig de sædvanlige Præsteklæder, tillige med

en Messeskjorte", og at det er dette Collegium bekjendt,

at Praxis ved Ordinationer i Vor Frue Kirke her i

Staden ei har været forskjellig herfra, men da Biskop-

pen i bemeldte sin Erklæring har forklaret, at det har

været Skik og Brug paa Island ved Præste-Ordinationer,

at enhver Ordinandus har under Forretningen været

iklædt fuld Ornat, nemlig en Messeskjorte og Messe-

hagel, de overværende Sognepræster derimod ikkuns

Messeskjorter, og at, da der ei alene ofte om Aaret

forefalde Præstevielser, men det underliden har ind-

truffet, at flere, indtil 4 å 5 Ordinandi paa engang ere

blevne indviede, saa have Domkirkerne fra Arilds Tid

været forsynede med et betydeligt Antal af begge Slags

ommeldte Messeklæder til dette Brug, samt at Afskaf-

felsen af bemeldte Messeklæder ved slig Hoitidelighed

nu, efter saa lang Sædvane der i Landet, ei kunde

skee uden Folelse af Helligdommens udvortes aftagende

Prydelse;— saa kan Gancelliet ei Andet, end anbefale

l, l det kgl. Rentekammer, at Domkirken fremdeles for-

synes med ei alene et tilstrækkeligt Antal Messeskjorter,

men og Messehageler.

Hvad dernæst den foreslaaede Kirkegaard angaaer,

da, eftersom det er enhver Kirke-Eiers Pligt at sørge

for Kirkegaardens Udvidelse, eller, hvis dette ikke kan

skee, Anskaffelse af en Assistents-Kirkegaard, naar Saa-

dant er fornødent, maa Cancelliet ligeledes anbefale

Stiftamtmandens Forslag angaaende Anlæggelsen af en
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1833. Kirkegaard udenfor Byen, samt at de med Indhegningen,

^•T^August
samt Anlæggelsen af et lidet Lighuus forbundne Om-
kostninger udredes af Kirkens Beholdning, og forsaavidt

denne dertil maatte være utilstrækkelig, af Jordebogs-

kassen. — Det kgl. Danske Cancellie den 27. August

B&i: 1833.^ al; .
-fflmMi ' r^mmt-

27. August. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Overholdelse af de om Ministerialbøgers

Forelse givne Bestemmelser. Khavn den 27. August

1833 1
. — Canc. 1. Departem. Brevb. 1833, Nr. 2106. P.

Pétursson, Hist. Eccl. Island. S. 348—349.

Cancelliet har under Dags Dato tilskrevet samtlige

Biskopper i Danmark saaledes, som vedlagte Gjenpart

udviser. , •> ; ;

Ved at meddele Deres Hbiærv. Underretning herom,

skulde man tjenstl. udbede sig Deres gode Tanker om,

hvilke af de foranforte Bestemmelser kunne finde An-

vendelse i Island. — Det kongl. Danske Cancellie den

27. August 1833 9
.

27. August. Cancellie - Circnlaire til samtlige Biskopper i

Danmark (Sjællands undtagen), ang. nogle For-

andringer i Ministerialbøgernes Forelse. Khavn

den 27. AugUSt 1833. — Dette Circulaire er sendt til

Biskoppen over Island i Gjenpart med næstforegaaende Can-

cellie-Skrivelse, for at erholde hans Betænkning over dens

Anvendelighed for Island, og publiceret i Synodalforsamlingen

i Reykjavik i Juli 1834. Efter indhentet Betænkning ere dens

Forskrifter med Modificationer bestemte til at gjelde i Island

ved Canc. Skriv. 9. Juni 1835, hvorefter den anden Gang er

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Juli 1836. — Canc. I«

») Canc. Skriv. 9. Juni 1835.

*) ved Biskoppens Circulaire 6. Febr. 1 834 er det oversendte

Cancellie-Circulaire meddeelt Provsterne i Island.
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Depart. Brevb. 1833, Nr. 2106. Original -Aftryk som „Circu- 4833.

laire", 2 Blade i 4t0
. Coll. Tid. for 1833, S. 521—525. Ål- 27. August,

green-Ussings Reskriptsaml. 1833, S. 351—353. P. Pétursson,

Hist. Eccl. Island. S. 349-350.

Cancelliet har bragt i Erfaring, at, uagtet den ved

allerhbieste Reskript LDecembr. 1842, angaaende Ind-

retningen af Ministerial- Kirkebøgerne, tilsigtede Orden

og Fuldstændighed i disse vigtige Bogers Fbrelse i det

Hele heldigen er opnaaet, saa blive dog ikke de for-

skjellige Schemata, hvoraf disse Boger bestaae, overalt

benyttede saaledes, at enhver Oplysning, som af Præ-

sten kunde blive begjært om de paagjældende Individer,

altid kan faaes med den Lethed og Hurtighed, som

vilde gjb'res mulig ved en fuldkommen hensigtsmæssig

Benyttelse af hine Schemata. Cancelliet skulde derfor

tjenstlig anmode Deres Hbiærv. om, behageligen at ville

paalægge Sognepræsterne i det Dem anbetroede Stift,

ved deres Ministerialbøgers Fbrelse for Fremtiden at

iagttage Fblgende:

a) Præsten bbr, efter den Oplysning, som han i

Overeensstemmelse med Plak. 49. Novbr. 1814 § 6 er-

holder ved Foreviisning af de udstedte Vaccinations-

Attester, strax derom gjbre Antegning i Anmærknings-

Rubrikken der, hvor det paagjeldende Individ findes

anfbrt: naar det er fbdt i Sognet, i Schemaerne over

Fbdte, og i det modsatte Tilfælde paa Tilgangs-Listerne;

°g hvad de Individer angaaer, som allerede inden

deres Ankomst til Sognet ere vaccinerede, bbr lignende

Antegning gjbres, saa snart han ved den befalede Fore-
• • •

vnsning af Skudsmaal eller Skudsmaalsbog derom kom-
mer til Kundskab. Ovenmeldte Antegning bbr inde-

holde, naar og af hvem Vaccinationen er iværksat. —
b) For at Præsten med Lethed og Nbiagtighed kan give

den i Gane. Circ. af 8. Oktbr. 4796 c foreskrevne At-

test om de i et fremmed Lægd afdbde Landmilitair-

Reserver, bbr det i saa Menseende Fornbdne, og in

specie den Dbdes Fbdested og Faderens Navn anfbres
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1833. ved Dødsfaldets Indtegning paa det vedkommende
27. August. Schema. hvor slig Oplysning bliver at anbringe under

Rubrum uStand, Haandtering og Opholdssted". Lige-

ledes bor Oplysning om andre Afdbdes Fbdesteder og

Fædre indfbres i fornævnte Rubrik, forsaavidt den uden

Vidtlbftighed og Vanskelighed kan faaes. — c) I Sche-

maerne over konfirmerede bor i Rubrikken: uGonfir-

mandens Alder efter Dag og Datum m. v." tilfbies, hvor

Confirmanden er fbdtn naar Confirmationen har funden

Sted, og hvis Confirmanden ei havde den lovbestemte

Alder, om Dispensation i denne Henseende er given.

I Rubrikken: uDom angaaende Kundskab og Opførsel"

bbr Anfbrsel skee, om Dispensation er meddeelt i Hen-

seende til Kundskaber. — d) 1 Schemaet over Copu-

lerede bbr, i Henhold til Bestemmelsen i Forordn. 30.

April -1824 § 14, tilfbies i Rubrikken: „Anmærkninger",

naar Vielsen er forrettet i et andet Sogn, end det

Bruden er Medlem af; saa bbr det og i bemeldte Ru-

brik anfores, om foregaaende Lysning har fundet Sted

eller ei, og i sidste Fald Hjemmelen herfor. — e) Paa

Tilgangslisten bbr Aar og Datum, da Tilgangen har

funden Sted, anfores i den fbrste Rubrik, og i Rubrik-

ken: „Hvorfra ankommen" bbr tilfbies, fra hvem og

under hvilken Datum Personen har Skudsmaal, og ende-

lig bbr i Rubrikken: „Anmærkninger" anfores, om noget

Særligt er at bemærke i Henseende til Skudsmaalets

Indhold. — f) Paa Afgangslisten bbr Aar og Datum,

da Afgangen har funden Sted, anfores paa den fbrste

Rubrik, og i Rubrikken: „Anmærkninger" bbr Sogne-

præsten tilfbie sine Bemærkninger om den Afreistes

Forhold i Menigheden.

Det fblger ibvrigt af sig selv, at Alt hvad der saa-

ledes bliver af Præsten at indfbre i det Exemplar af

Kirkebogen, som han holder, ogsaa bbr gaae over i

det andet Exemplar, som vedkommende Kirkebetjent,

i Overeensstemmelse med Reskr. 1. Decbr. 1812, har

at fbre under Præstens Opsyn.
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Da man desuden har Grund til at formode, at det 1833.

almindelige Jevnfbrelses-Schema ikke overalt fores til- *
^& 27. August.

borlig, og Gancelliet maa ansee dette Schema saa meget

mere nyttigt, som det vækker Præstens Opmærksombed

paa, om hans Ministerialbog i alle dens Dele er fort

med tilbørlig Fuldstændighed og Noiagtighed, og letter

de overordnede Embedsmænd den hermed fornodne

Control; saa skulde Collegiet tjenstlig anmode Deres

Hoiærv. om, behageligen at indskjærpe Sognepræsterne

i (N. N.) Stift, at de med pligtskyldig Noiagtighed fore

dette Register. Deres Hoiærv. vilde derhos behageligen

paalægge de vedkommende Provster, at de ved deres

Visitatser anvende særdeles Opmærksomhed paa at

undersbge, hvorvidt Præsterne efterkomme deres Pligt

saavel i sidstnævnte Henseende, som i Henseende til

hvad der ellers, deels allerede forhen, deels ifølge

denne Cancelliels Skrivelse, paaligger dem ved Forel-

sen af Kirkernes Ministerialbøger, samt i Tilfælde af

nogen Forsømmelse erindre Vedkommende derom. Og
maa Cancelliet ligeledes anmode Deres Høiærv. om, at

ville ved Deres Visitatser have noie Indseende hermed.

— Det kgl. Danske Cancellie den 27. August 1833.

Directionen for Universitetet og de lærde 27. August

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Aldersbevilling for en skolesogende Discipel.

Khavn den 27. August 1833. — Univ. Dir. Brevb.

*833, Nr. 753.

I Anledning af det ved Deres Hoiærv/ Skrivelse

a ^ 5. d. M. indsendte Andragende, og i Betragtning af

de oplyste Omstændigheder, vil Directionen have Di- ^
sciplen Halmgrim Johnsen (= Hallgrim Jénsson), uagtet

han er over den befalede Alder, forundt Adgang til at

optages som Discipel i Bessestæd lærde Skole.

Dette, hvorom Lector Johnsen herfra under Dags

X. B.
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1833. Dato er underrettet, meldes tjenstl. Deres Hoiærv. til

27

-

*Aii^t'
kenaSenS Underretning og til Bekjendtgjbrelse for Ved-

kommende. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 27. August 1833 1
.

si. August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Bygselbreve og Qvitteringsboger for

de kongl. Leilændinger. Khavn den 31. August

1833. — Rentek. lah Copieb. 10, Nr. 419.

Ved indsluttet at lade fblge de ved Hr. Stiftamt-

mandens behagelige Skrivelse af 3. April d. A. mod-

tagne tvende Udkast til Bygselbreve, nemlig for de

kgl. Leilændinger i Guldbringe og Kjose Sysseler, for

samme paa Vestmannoe, og for dito paa det bvrige kgl.

Gods i Sonder-Amtet, skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde, at fra Kammerets Side vides ikke Noget imod

bemeldte Udkast at erindre, og ligeledes haves ikke

Noget imod, at Administratorerne forpligtes til at med-

dele Leilændingerne en Qvitteringsbog i saadan Form

og Stbrrelse, som Hr. Stiftamtm. finder passende, imod

derfor af Leilændingen at tilstaaes en Godtgjbrelse af

64 Sk. r. S. Da imidlertid, efter de ved ovennævnte

Udkast givne Bestemmelser, ikke hvert enkelt Bygsel-

brev bliver af Hr. Stiftamtm. approberet, maatte det

paalægges samtlige Administratorer ved deres aarlige

Regnskaber at fremlægge Gjenparter af de i Regnskabs-

aarets Lob udstedte nye Bygselbreve, og forsaavidt i

enkelte Tilfælde enten Nedsættelse i Afgiften eller For-

andring i nogen af Bestemmelserne ere nodvendige,

maa dette i intet Tilfælde skee uden at Deres Appro-

bation dertil erhverves, og vedkommende Bygselbrev

forsynes med Deres Paategning. — 1 Henseende til

Hr. Stiftamtm." Forslag om, at Schemata til ovennævnte

') s. D. Skrivelse fra Directionen til Lector Theol. Johnsen

af samme Indhold. Brevb. sst. Nr. 754.
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Bygselbreve maatle blive trykte i det islandske Sprog, 4833.

oe den forste Udeift herved afholdes af Islands ^f^T^^l° 53 31 • August.

Jordebogskasse, da ansee vi det for rigtigst, at det i

Henhold til vor Skrivelse til Hr. Stiftamtm. af 14. April

f. A. beroer hermed, indtil Sagen angaaende at regu-

lere Forholdet imellem Husbonder og Fæstebbnder

paa Island endelig er afgjort. — Rentekammeret den

31. August 1833.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over si . August

Islands Vester -Amt, ang. Salg af Hvalfanger-

Redskaber. Khavn den 31. August 1833. —
Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 426.

Efter at være ved Hr. Amtm." behagelige Skrivelse

af 4. Juni d. A. meddeelt Deres nærmere behagelige

Retænkning angaaende det intenderede Hvalfangerie-

Anlæg ved Isefjords Dyb, maae vi, i Henhold til vor

Skrivelse af f. Septembr. f. A., tjenstl. melde Dem, at

Kammeret tillader, at det hertil anskaffede Inventarium

m. m. foranstaltes bortsolgt enten ved Auction eller

ogsaa underhaanden, eftersom De maatte finde mest

fordeelagtigt. Af det indkomne Belbb kan Agent Svend-

sen udbetales hvad han behbrigen godtgjor at have

tilgode. Saasnart Kammeret derefter ved en detailleret

Forklaring meddeles Underretning om, hvortil det Hele

er udbragt, samt hvad Agent Svendsen deraf har er-

holdt udbetalt, skal nærmere Bestemmelse for Anven-
delsen af det Ovrige erholdes. — Rentekammeret den
31

• August 1833.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 12. septbr.
•

og Oster-Amtet, ang. Betalingen for de af Præ-

sterne udgivne Attester. Khavn den 12. Septbr.

1833. Canc. 1. Depart. Brevb. 1833, Nr. 2260. Den

anføres som publiceret 1884 i Reykjavik* Borgarflords Syssel

22*
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1833. og paa Vestmannb'erne
;

ligeledes i Hunavatns, Oefjords og

12. Septbr. Norder-Mula Sysseler. — Colleg. Tid. for 1833, S. 555—557.
'• P* " '^- > '"

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1833, S. 384 -385. Udtog

i Sunnanp6st. 1835, S. 61 Anmærkn.

Kammerraad og Sysselmand Melsted har i et med
Amtets Betænkning af 8. Mai sidsti. hertil indkommet

Andragende forespurgt, om Præsterne paa Island for

de saakaldte „Præsts-Attester" eller „Sakramentis-seblar1

',

som i den ældre Lovgivning for "Island kaldes
£t
At-

tester", uSkriftesedler" og aSkudsroaal", kunne fordre

Betaling, efter Forordn. 21. Decbr. 1831, VI. Afdelings

§ 2, eller alene efter den paafolgende § 3, — samt

om den Betaling, som tilkommer Præsterne for Skuds-

maal og Skudsraaals - Paategninger, bor erlægges for

hver Person Attesten lyder paa, eller uforandret blive

den samme, hvad enten Attesten indbefatter een eller

flere Personer.

'
I denne Anledning skulde man tjenstl. bemærke,

at Præsterne paa Island i ethvert Tilfælde, hvori de

skulle meddele en Person Vidnesbyrd om dens For-

hold i Menigheden, bor, forsaavidt disse ikke efter

Bestemmelsen i Forordn. 21. Decbr. 1831, VI. § 1 bor

meddeles gratis, lade sig noie med Betaling efter § 3.

— Saavel dette Lovsted som For. 7. Novbr. 1827 § 3

indskrænker sig ikke til det Vidnesbyrd, som Præsten

i foranfbrte Henseende meddeler et Tjenestetyende;

men er ogsaa anvendelig hvor ellers en Person, der

forlader Sognet eller Pastoratet, behbver Præste- Attest

om sit Forhold sammesteds, for Ex. ifblge 2—5—22,

2—11—5, og selve 3—19—8; og kan detikkekomme

i Betragtning, at de islandske Ord i Forordningens

VI. Afdeling § 3 muligen have en mere indskrænket

Betydning, end samme §'s danske Ord, hvilke findes

i den originale, af H. Maj. underskrevne Forordning.

Derimod er der næppe nogen Anledning til at

nægte Præsten forommeldte Betaling for hver enkelt

Person Skudsmaalet, hvis del nogensinde udstedes for
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flere Personer, omfatter. Attestationen maa altid, om

den end bliver eenslydende for dem Alle, dog være

bygget paa, hvad der er Præsten bekjendt om hver

især; og desudeu viser Lovens 3—19— 10, der har

anlediget Bestemmelsen i Forordn. 7. Novembr. 1827

§ 3, som igjen ligger til Grund for For. 21. Decbr. 1831,

VI. § 3, at Betaling skal erlægges for hver Person,

ligesom og Analogien af begges § 2 sidste Membrum

taler imod, at der kun skulde erlægges enkelt Betaling

i foranfbrte Tilfælde, hvorimod den Moderation, sidst-

nævnte Lovsted hjemler, allerede paa Grund af den i

§ 3 fastsatte Betalings Ubetydelighed, ikke fandtes pas-

sende at udvides til denne §, foruden at det i Almin-

delighed er nodvendigt, at hver Person har sit særlige

Skudsmaal.

Det bemærkes endnu, at de i Lovstedet omtalte Skuds-

maals-Paategninger ikke ere at forstaae om blotte Paa-

tegninger angaaende et Skudsmaals Foreviisning,

men har Hensyn til de yderligere Paategninger paa et

engang erhvervet Skudsmaal, der indeholde fortsatte

Vidnesbyrd om Personens Levnet, Altergang o. s. v.,

og hvilke, skjondt de have Form af Paategning paa et

ældre Skudsmaal, dog i Gjerningen indeholde et nyt

og for sig beslaaende Skudsmaal, der forudsætter sær-

lig Undersbgelse og medfbrer særligt Ansvar.

Den af Hr. Amtm. for den modsatte Mening paa-

beraable Analogie af Sportel -Reglementet 40. Septbr.

1830 § 59 er derfor her mindre anvendelig end den
a ^ den næstforegaaende § 58, som just taler for sær-

skilt Betaling.

Hvilket herved tjenstl. tilmeldes Hr. Amtm. til be-

hagelig Efterretning g videre Bekjendtgjbrelse. — Det
kgl. Danske Gancellie den 12. Septembr. -1833.

1833.

12. Septbr.

Directionen for Universitetet og de lærde u. Septbr,

Skolers Skrivelse til Rentekammeret, ang. Forslag
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1833. om Bessastad Skoles Reform. Khavn den 14.

Septembr. 1833. — Univ. Dir. Brevb. 1833, Nr. 801.

Paa en af Directionen ifølge allerhdieste Befaling

nedlagt allerund. Betænkning, i Anledning af et ind-

kommet anonymt Andragende, indeholdende Forslag til

forandret Indretning ved Bessestæd lærde Skole i Is-

land, behagede det Hans Maj*. Kongen allern. at be-

myndige Directionen til, efter at have indhentet Be-

tænkning fra Stiftsøvrigheden i Island, angaaende Op-

forelse af en Bolig for Skolens Oeconomus efter

sædvanlig islandsk Bygningsmaade, hvorved en Læse-

sal kunde vindes for Skolen og en tredie Underviis-

ningsklasse oprettes i samme, samt hvorledes gym-

nastiske Ovelser kunde være at indfore i Skolen, at

brevvexle med det kgl. Rentekammer om Udredelsen

af de Omkostninger, som derved maatte foranlediges.

Dog blev derhos allern. bifaldet, at Directionen maatte

• hore fornævnte Stiftsøvrighed, om der i Skolen kunde

forskaffes de mere opvakte Disciple Leilighed til at

lære i det mindste Begyndelsesgrundene af det tydske

Sprog, og det blev endelig Directionen paalagt, derefter

over ovenanførte Gjenstand at nedlægge nærmere aller-

underd. Forestilling.

Stiftsøvrigheden i Island har, efter forud indhentet

Erklæring fra Lector Johnsen, afgivet Betænkning over

Sagen og i denne Anledning yttret Følgende:

Skolen selv behover Reparation. Spisestuen er

nemlig for lille, hvilket kan afhjælpes ved at nedbryde

Skillerummet imellem denne Stue og den søndre Hjørne-

stue. Disciplenes Sovekamre ere for indskrænkede,

og det findes fornødent, at hele den søndre Afdeling

af Loftet indrettes til een eller to store Sovesale, med

et lidet Aflukke til Disciplenes Gjeminekammer. Lo-

calet for Bibliotheket, der nu er i Kirketaarnet, er deels

for indskrænket, deels saa fugtigt, at alle Bøger staae

Fare for efterhaanden at bedærves. Det ansees derfor
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nødvendigt, at den nordre eller nordvestlige Ende af 1833.

Loftet indrettes til Bibliothek-Stue. 14. Septbr.

Da Stiftsøvrigheden anseer det for nodvendigt, at

der, foruden de nu beskikkede Lærere ved Skolen,

endvidere ansættes en ung, ugift Adjunkt, til hvem det

daglige Tilsyn med Disciplene kunde overdrages, er

det formeent, at for ham kunde indrettes \ å 2 Væ-

relser i den nordostlige Ende af Loftet, saaledes, at

hans Sovekammer blev det Aflukke, der nu stoder til

Disciplenes Sovekammer. — Den Bygning, hvori Ad-

junkterne Scheving og Egilsen nu boe, er næsten al-

deles forfalden og trænger til en Hovedreparation.

Halvdelen af denne Bygning, der i sin Tid er flyttet

fra Reikevig, staaer endnu ikkun med Spærværket,

uden synderlig Tag eller Sidebeklædning.

Stiftsøvrigheden har, ligesom Lector Johnsen, an-

draget, at det vil være nodvendigt, at Oeconomus be-

holder sine Beboelsesværelser paa Skolen, da der

ellers, selv om en ny Adjunkt ansættes, vilde være for

lidet Tilsyn med Disciplene, især til at forebygge Ulykke

ved uforsigtig Omgang med Ild og Lys.

Det antages endvidere, at Oprettelsen af en tredie

Klasse vil være særdeles nyttig, men hertil udfordres

et tredie Læseværelse; ogsaa behoves en Sygestue, et

Qvistværelse, en Bagerovn, hvilken nu ikke haves paa

Bessestæd, samt Proviant- og Folkekammer for Oeco-

nomus, istedetfor de Leiligheder paa Loftet, som han

nu dertil benytter, men som efter det Foregaaende

skulde anvendes paa anden Maade. — Stiftsøvrigheden

fraraader, ligesom og Lector Johnsen, at opføre et Huus
efter islandsk Bygningsmaade, da et saadant er kun

lidet varigt og fordrer idelig Reparation. Det er der-

imod foreslaaet, at den ældre Skolebygning i det Hele
^

erholder en Hovedreparation, saaledes, at Adjunkternes

Locale repareres og udbedres, at den for nærværende
Tid ufuldførte Bygning istandsættes, og at deri indrettes

en Læsesal, et Spiseværelse og et Gjæsteværelse, hvilke
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4 833. alle skulde erholde Varme fra en opmuret Skorsteen,

iT^Septbr
^er an^nn§es * et Kjokken, hvor der tillige skulde

indmures en Bagerovn; at der tillige indrettes et Væ-

relse til Oeconomus' Folk, og at Loftet over den nu

ufuldforte Bygning overlades Oeconomus til Proviant-

kammer, saavel for Skolen som for ham selv.

Da den Tilbygning, som behoves, formenes at

burde være af Bindingsværk, er Udgiften anslaaet til

i det mindste 4000 Rbd. — En Adjunkts Beskikkelse

anseer Stiftsøvrigheden især nødvendig, hvis en tredie

Klasse oprettes, og hertil vil da behoves en aarlig

Gage af 400 Rbd. Sblv. Denne nye Adjunkt har Stifts-

øvrigheden troet, at Undervisningen i Gymnastik samt

i det tydske Sprog kunde overdrages.

Efter saaledes at have fremsat Resultatet af den

fra Stiftsøvrigheden i Island indhentede Betænkning,

udbeder Directionen sig det kongl. Rentekammers be-

hagelige Tanker, hvorvidt de Summer, som deels engang

{

for alle, deels aarlig ville behøves til iværksættelsen af

Stiftsøvrighedens foreslaaede Foranstaltninger, maatte

kunne afholdes af Bessestæds lærde Skoles i den is-

landske Jordebogskasse indestaaende Midler.

En Grundtegning af Bessestæd Skolebygning, samt

tvende Situalionskort over hele Bessestæd, følger ind-

sluttet, og udbedes med det kgl. Rentekammers Svar

tilbagesendt. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 14. Septembr. 1833.

u.septbr. Rentekammer- Skrivelse til nogle af de is-

landske Kjobmænd, ang. Spekulanthandlernes

Liggetid i Island. Khavn den 14. Septembr.

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 457.

I Anledning af et Andragende, dateret 28. Januar

d. A., fra Dhrr. Knudtzon, Jacobæus og P. J. Petersen,

betræffende at en Spekulant, Skipper Landt, førende

Galeasen Johanne, skal i forrige Aar have anløbet
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Reikevig to Gange, og begge Gangene tilsammenlagt 1833.

have drevet sine Forretninger sammesteds i et Tidsrum vTtT^T
-

& 14. Septbr.
af 7 Uger, har Kammeret saavel ladet optage Forhor

ved Kjøbenhavns Politieret over fornævnte Skipper og

det her tilstedeværende Mandskab, som ogsaa indhentet

Erklæring fra Stiftamtmand Krieger samt Gancellieraad

og Landfoged Ulstrup. Herved er det oplyst, at Skipper

Labdi rigtignok har lagt ved Reikevig i omtrent 7 Uger,

men er tillige af Vedkommende derhos forklaret, at

Saadant formentlig ikke er stridende imod Anordning-

erne, da den til Island overforte Ladning er solgt og

afleveret forinden Udlbbet af de lovbestemte 4 Uger,

og Skibet ikkuns har opholdt sig ved Reikevig i den

ovrige Tid for at modtage den for Gargaladningen

accorderede Betaling, som bestod i Klipfisk.

Dette skulde vi ikke undlade at melde ovennævnte

Herrer til behagelig Underretning, ved derhos at til-

foie, at da det Sporgsmaal, hvorvidt der ved denne

Fremgangsmaade er begaaet en Overtrædelse af An-

ordningerne om Spekulanthandelen, maa antages at

henhore til Afgjorelse ved Domstolene, saa maa man

have til Dhrr. overladt, om De maatte finde Dem for-

anledigede til i saa Henseende at instituere Sbgsmaal.

— Rentekammeret den 14. Septembr. 1833.

Cancellie-PIakat ang. Qvartals-Cours. Khavn 2o.Septbr

den 20. Septbr. 1833. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1834. I de enkelte Jurisdic-

tioner anfbres den som publiceret 1834: i Sbnder-Amtet kun i

Reykjavi'k
} i Vester -Amtet i Myra,, Snæfellsnes, Bardastrands

°g Isafjords Syssel, samt i alle Sysseler i Nord- og Oster-

Amtet, med Undtagelse af Norder Syssel. Den herved bestemte

.Cours skulde ifolge Plak. 11. Mai 1819 være gjeldende i Is-

land for tørste Halvaar 1834. - Canc. 2. Dep. Reg. XXXIV,
257 (1833, Nr. 625). Original - Aftryk hos Schultz. Coll.

Tid. for 1833, S. 575. Qvart-Forr. for 1833, S. 60—61
5

Rubr. hos Schou XX, 587.
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4833. Plakat, angaaende Qvartals-Goursen for Oktober,

November os December Maaneder 1833.
20. Septbr.

Af den i Overeensstemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder d. A. skulle modtages i alle de Solvbeta-

linger, der, efter allerhoistbemeldte aabne Brev, kunne

afgjbres med Rigsbanksedler, bestemt til 206V4 imod

100 Specier eller 200 Rbdlr. Sblv, saa at 1 Rbdlr.

Sblv i alle foranfbrte Tilfælde kan betales med 1

Rbdlr. 3 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjores til alle Vedkommendes

Efterretning. Det kongelige Danske Cancellie den 20.

Septembr. 1833.

21. Septbr. - Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Tilladelse for

en Haandvaerker at nedsætte sig i en Kjobstad

i Island nden Svendeprove. Khavn den 21. Septbr.

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 478.

Thoiiakur Gunnlaugsson af Oefjords Kjobstad har

i et med forhenværende Amtmand Johnssons Betænk-

ning af 4 5. f. M. ledsaget Andragende anholdt om, at

der tillades ham at nedsætte sig i bemeldte Kjobstad

og der udbve Muurprofessionen, uagtet han ikke har

underkastet sig den for Danmark anordnede Svende-

prove i bemeldte Profession.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at der fra Kam-

merets Side Intet imod det Ansogte haves at erindre,

under Forudsætning, at det for vedkommende Ovrighed

godtgjores, at han har dm Duelighed i Faget, som der

paa Stedet ansees nodvendig. — Rentekammeret den

21. Septembr. 1833.

1
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over * 833.

Island, ang. Reykjavik Domkirkes Ornamenter,S^SS
samt Anlæggelse af Kirkegaard og Lighnus i

Reykjavik. Khavn den 21. Septbr. 1833
1

.
—

Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 467.

Hr. Stiftamtmanden har i behagelig Skrivelse af

26. Januar f. A. blandt Andet andraget paa, at der

maatte anlægges en Kirkegaard for Reikevig Kjobstad

udenfor Byen, og at saavel de med Indhegningen som

med Indretningen af. et lidet Lighuus forbundne Om-

kostninger maatte udredes af Kirkens Beholdning, for-

saavidt den kunde tilstrække, og Resten af Jordebogs-

kassen i Island.

Efter at have desangaaende corresponderet med
^et danske Gancellie, skulde vi, forinden videre i An-

ledning heraf foretages, tjenstligst anmode Dem om at

meddele os Underretning om, hvad Bekostning Udførel-

sen af dette Foretagende i det Hele vil medfbre, samt

hvormeget der heraf vil kunne afholdes af Kirkens Be-

holdning, ligesom og bnskes et Kort over den udsete

Pladses Beliggenhed og en Tegning til Lighuset. For-

saavidt Hr. Stiftamtm. tillige i fornævnte Deres Skrivelse

har andraget paa, at Domkirken maatte forsynes med
nye fuldstændige Alterklæder, da maae vi, inden samme
aiiskaffes, udbede os opgivet det Maal, samme skulle

forfærdiges efter, samt hvorledes disse efter Kirkens

0Vrige Indretning mest passende kunde være. I Hen-

seende til de endvidere for Kirken begjærte 4 Messe-

hageler og 7 Messeskjorter, samt en Kalk eller Diskdug

°8 en Sblv Oblatdaase, da kan nærmere Bestemmelse

desangaaende herfra forventes. — Rentekammeret den

21. Septembr. 1833.

9 Kgl. Resol. 29. Januar 1834 (Rentek. Skriv. 12. April

1834).
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1833. Kongelig Resolution ang. Dimittenders Bidrag

j^Mil Skolens Bibliothek. Khavn den 26. Septbr.

1833. — I Universitets-Directionens Forestilling 26. Septbr,

bemærkes, at ifbige Anordn. 3. Mai 1743 § 68 Nr. 1 skulde

Enhver, som i Skolen havde erlagt fuld eller halv Betaling

for sin Underviisning, Kost og Pleie, ved sin Dimission udrede

1 Krondaler til Anvendelse for Skolens Bibliothek. Et lige

Bidrag dertil kunde efter samme Lovbestemmelse forlanges af

Enhver, som havde haft Privat-Underviisning, naar han meldte

sig hos Rector, for af ham at overhores. Da Værdien af en

Krondaler ved Forordn. 20. April 1778 bestemtes til 68 Sk.,

er bemeldte Bidrag ifbige Forordn. 20. Marts 1815 nu betalt

med 68 Sk. Salv.

Nu havde Skolens fbrste Lærer, Lector Johnsen, andraget

paa, at dette Contingent maatte blive forhoiet til 1 Rbd. r. S.,

og at det maatte blive fordret af alle Dimissi uden Undtagelse,

hvilket ikke mentes at kunne blive besværligt for nogen Di-

mittend, alene med Undtagelse af nogle Faae af de allerfat-

tigste, hvilke Stiftsøvrigheden over Island kunde bemyndiges

til at fritage. Dette Forslag havde Stiftsbvrigheden i det Hele

bifaldet og understøttet. — Univ. Direct. Forestill, og Resol.

Protok. 1833, Nr. 1482. Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1833,

S« 396-397.

Vi ville allern. have fastsat, at det Bidrag til Besse-

stæd lærde Skoles Bibliothek, som ifbige Anordningen

af 3. Mai 1743 § 68 Nr. 1 skal erlægges af visse Di-

mittender, herefter skal udredes med \ Rbd. r. S. af

enhver fra Island dimitteret Studerende, hvad enten

Dimissionen skeer privat eller fra Bessestæd lærde

Skole, og uden Hensyn til om den Dimitterede har nydt

Stipendium i Skolen eller ikke, dog saaledes, at Stifts-

bvrigheden i Island skal være bemyndiget til at fritage

dem, der formedelst yderlig Fattigdom ikke formaao

at udrede Bidraget. — Kjobenhavn den 26. Septembr.

" 4833 \ .

*
.

•

V7 ^ ?
?

') communiceret Stiftsbvrigheden i Island ved Univ. Direct.

Skrivelse 19. Oktobr. 1833: Original i Bispe*- Archivet i

4
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Anordning ang. Forbrydelser mod Andres Le- i833 -

gerne og Frihed. Khavn den 4. Oktbr. 1833.—
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1834,

og anden Gang 1 839. Hvad angaaer de særskilte Jurisdictioner,

da findes den publiceret i hele Sbnder-Amtet 1839,* i lsafjords

Syssel 1834 og de civrige Vesteramts Sysseler 1 839, med Undtagelse

af Stranda Syssel, hvor den ikke findes publiceret. I Nord-

og Oster-Amtet anføres den som publiceret 1835 i Norder-Mula

Syssel, og 1839 paa Islandsk i alle Sysseler i dette Amt. —
Dansk: Canc. 2. Dep. Reg. XXXIV, 269 (1833, Nr. 652),

ligeledes 3. Dep. Registr. 1831—1833, 621 b 0833, Nr. 1934b).

Original - Aftryk paa Dansk alene, hos Schultz, 16 Sider, 4«°.

Ligeledes paa Dansk og Islandsk, trykt hos Schultz 1838, 38

Sider i 4*<\ Fbrste Side: Titelblad, den danske Titel bverst,

samt Anmærkning paa Dansk om Anordningens Gyldighed paa

Island ; der nedenfor den islandske Titel med samme An-

mærkning paa Islandsk; det Ovrige paa Titelbladet Dansk.

Paa de lige Sider (2—36) den danske Text med Underskrifter

og Sigillatur, paa de ulige Sider (3—37) den islandske Text

uden Underskrifter. Coll. Tid. for 1833, S. 617—648; 649—
676 (med Motiver); Qvart-Forr. for 1833, S. 70-83; Schou

XX, 590—606. — Islåndsk: Original -Aftryk hos Schultz

1838 med den danske Text (see ovenfor); jevnf. Sunnanp6st.

1838, S. 85—86 Anmærkn.
i

Anordning om de Forbrydelser, hvorved Andre

angribes paa Legeme og Frihed.

Ifblge Forordn, af 24. Januar 1838 §§ 1 og 2 gjeldende

Island, med den Forandring i nogle af de der bestemte

Strafie, som bemeldte Forordnings §§ 3 og 4 foreskrive.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi have hen-

vendt Vor Opmærksomhed paa de Straffebestemmelser,

som Rigets Lovbogs 6. Bogs 7. og 9. Capitler, tillige-

med andre Lovsteder og Anordninger, indeholde for de

Forbrydelser, hvorved Nogen angriber en Medborger

Island; Univers. Direct. Brevbog 1833, Nr. 979; trykt i

Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 269 under Datum 15,

Oktbr. 1833.
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1833. paa Legeme og Frihed, og da Vi have fundet, at de

4. Oktbr. ikke overalt staae i rigtigt Forhold til Handlingernes

forskjellige Strafværdighed, saa have Vi besluttet ved

en ny Anordning at see et saadant rigtigere Forhold

tilveiebragt. Da derhos nogle af de Tilfælde, som,

efter Lovbogens 6. Bogs 6. Gap. Art. 4, sammenholdt

med samme Bogs 11. Gap. 4. Art., straffes som forsæt-

ligt Manddrab, ikke egentlig have denne Forbrydelses

Natur eller egne sig til den derfor satte Straf, saa have

Vi fundet for godt deri at gjore en passende Indskrænk-

ning, og i Forbindelse dermed tillige at formilde de

om Mord handlende Lovsteder og Anordninger, forsaa-

vidt de tåale Formildelse. Endvidere have Vi besluttet,

at lade mere forholdsmæssige Straffebestemmelser for

de uagtsomme Handlinger, hvorved Nogen enten skilles

ved Livet eller skades paa Legeme eller Sundhed,

træde i Stedet for dem, der indeholdes i bemeldte

Lovbog, og navnligen sammes 6. Bogs 4 4. Gapitel. —
Vi byde og befale derfor, som folger:

4) Naar Nogen uberettiget tilfbier en Anden Hug

og Slag eller anden personlig Vold, uden at nogen saa-

dan Omstændighed dermed er forbunden, at storre

Straf, i Overeensstemmelse med denne Vor Anordnings

ovrige Bestemmelser, derfor bor finde Stedj bor den

Skyldige ansees med Boder til vedkommende Fattig-

kasse fra 5 til 100 Rbd. Solv. Ved Bestemmelsen af

Mulktens Størrelse bliver, foruden Graden af den ud-

ovede Vold, Gjerningens Anledning og det mere eller

mindre Krænkende, slig Adfærd, efter de personlige

Forhold, medfbrer for den Fornærmede, at tage i ved-

borlig Betragtning, ligesom der og bliver at tage Hen-

syn til den Skyldiges Vilkaar. Hvor det, paa Grund

af den med slig Behandling forbundne særdeles For-

haanelse, efter- Forhold og Omstændigheder, findespas-

sende, kan Dommeren, til den Forurettedes yderligere

Fyldestgjorelse og efter dennes Paastand, paalægge den

Skyldige at gjore Afbigt; hvilket og, under lige Betin-
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gelser, skal gjelde i de Tilfælde, som omhandles i de 1833.

folgende Paragrapher af denne Anordning, forsaavidt 4. Oktbr.

Straffen efter samme bliver ringere end Arbeide i For-

bedringshuset. — 2) Dersom slig voldelig Behandling

har til Fblge, at Nogen mister Haand, Fod, Oie eller
(

andet Lem af lige Vigtighed, eller et saadant Lem bliver

ubrugbart, eller der paafores ham en Skade, hvorved

hans Sjæls- og Legemskræfter i den Grad svækkes, at

han bliver uskikket til at udfore sine Kaldspligter eller

det daglige Livs Sysler, enten for bestandig eller dog

for en ubestemt Tid, saaledes at der ingen rimelig

Udsigt er til at han
1

igjen kan hjælpes, saa vil Gjernings-

mauden være at straffe med Fæstnings- eller Forbedrings-

hus- Arbeide fra 8 Maaneder til 4 Aar, efter Skadens

Beskaffenhed og Sagens bvrige Omstændigheder. Sætter

Nogen derved Livet til, bliver samme Straf at idomme

den Skyldige fra 3 til 6 Aar efter Omstændighederne.

— 3) Men foraarsages der Skade af mindre Betyden-

hed, end den i § 2 omhandlede, saa bliver Straffen at

bestemme i et passende Forhold til de Straffe, som

ere anordnede i §§ 1 og 2. For ubetydelige Saar bliver

saaledes Straffen, efter Omstændighederne, enten en

h5iere Grad af Mulkt, efter § 1, end den, som ellers,

efter samme §, vilde finde Sted, eller og nogen Tids

Fængsel paa Vand og Brod. Men er der paafdrt den

Beskadigede betydelige Saar, en langvarig eller farlig

Sygdom, der dog ei efterlader sig en saadan Svækkelse,

som § 2 forudsætter, eller en vedvarende mærkelig

^yde eller andet saadant Onde, vil Straffen være For-

bedringshus-Arbeide indtil 2 Aar, eller, efter Gjerningens

Beskaffenhed, Fængsel paa Vand og Brod, dog i det

mindste i 4 Gange 5 Dage.— 4) Hvis det af det brugte

Redskabs Beskaffenhed eller paa anden Maade indlyser,

at den Angrebnes Liv eller Sundhed har været udsat

for oiensynlig Fare, bor, om end denne ved et lykke-

ligt Tilfælde afvendes, Forbedringshusstraf indtil 2 Aar

eller, efter Omstændighederne, Fængsel paa Vand og
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4833. Brbd, i det mindste i 4 Gange 5 Dage, finde Sted.

4. Oktbr. Men forsaavidt der frembringes et saadant Onde, at

der med Hensyn dertil efter Bestemmelserne i § 2,

cfr. § 3, bliver Anledning til at anvende en stbrre Straf,

bliver hiin Angrebets Beskaffenhed at henregne til de

Omstændigheder, der tages i Betragtning ved Straffe-

gradens Udmaaling. — 5) I Slagsmaals- Tilfælde bliver

Straffen for enhver Deeltagende, forsaavidt Paatale finder

Sted, at nedsætte i Forhold til den Skyld, som den,

der derunder har taget Skade eller er bleven udsat

for Fare, selv maatte have deri. Naar Straffen ellers

vilde været Fængsel paa Vand og Brod, kan den, efter

Omstændighederne, nedsættes til en saadan Mulkt, som

§ 1 bestemmer. Dersom Handlingen, efter sine bvrige

Egenskaber, egnede sig til Fæstnings- eller Forbedrings-

hus-Arbeide, bliver Straffetiden at nedsætte, dog ei

dybere end til det Halve af den sædvanlige, hvorhos

Fængsel paa Vand og Brod, i Overeensstemmelse med

Reglen i Forordn, af 12. Junii 4816 §5, træder i Stedet

for de kortvarige Arbeids-Straffe. Saafremt Handlingen

efter sin egen Beskaffenhed kunde afsones med Boder,

kunne disse ikke blot nedsættes under den i § 1 be-

stemte Grændse, men endog, efter Sagens Omstændig-

heder, aldeles bortfalde. Det fblger ibvrigt af sig selv,

at hvor den Paagjeldendes Forhold har Hjemmel i

Lovens Forskrifter og Grundsætninger om Nbdværge,

vil aldeles ingen Straf være anvendelig. — 6) Naar

Voldsgjerninger ere udbvede efter foregaaende Over-

læg, bliver altid den sædvanlige Straf at skjærpe. Til

overlagt Vold bliver det at henregne, naar Nogen, der

sbger en Strid med en Anden, er forberedet paa at

udbve personlig Vold, hvis denne ikke giver efter, uden

at det herved kan komme ham tilgode, at han ikke

ubetinget havde foresat sig at bruge slig Vold. Saa

bor og
(

den for overlagt Voldsgjerning fastsatte Straf

stedse finde Anvendelse, naar Nogen angriber en fuld-
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kommen sageslbs Mand, det er en saadan, der ikke 1833.

har foretaget Noget, som kunde give rimelig Anledning 4. Oktbr.

til saadan. Vold. -Tidligere foregaaet Uenighed eller

Fornærmelse kan ikke i denne Henseende komme i

Betragtning; men kun hvad der er gaaet umiddelbart

foran den uddvede Voldsgjerning kan paaberaabes til

at fritage Gjerningsmanden for Straf i Overensstem-

melse med nærværende §. — 7) Naar Overlæg saalede3

har fundet Sted, bliver Straffen, hvis den ellers kun

vilde været Boder efter denne Forordnings §1, Fængsel

paa Vand og Brod, i det mindste i 3 Gange 5 Dage.

Kun da kan den Skyldige afsone sin Brbde med Penge-

Mulkt, naar det er aabenbart, at aldeles ingen farlig

Hensigt har været forenet med Angrebet, og ellers

Gjerningens Anledning og de personlige Forhold tale

for slig Strafs Anvendelse. Men i saa Fald bliver altid

en hbiere Mulkt at fastsætte, end den, der efter § i

vilde fundet Sted, hvis Gjerningen var bvet uden fore-

gaaende Overlæg; og den kan da, efter Sagens Be-

skaffenhed, slige indtil 200 Rbd. Sblv. — 8) Dersom

ved sligt overlagt Angreb Nogen lemlæstes, eller der

ellers paafbres ham en Skade, der har saadanne Fblger

for hans Sjæls- og Legems-Tilstand, som omtales i § 2

Ibrste Membrum, saa bliver Gjerningsmanden at straffe

med Fæstnings- eller Forbedringshus- Arbeide fra 2 til

6 Aar, forudsat at det, efter Omstændighederne, maa
antages, at hans Hensigt dog ikke bestemt er gaaet ud

paa et saa stort Onde. Under den modsalte Forud-

sætning bliver Fæstnings-Arbeide paa 8 eller flere Aar,

eller efter Omstændighederne paa Livstid, at anvende.

— 9) I Forhold til de i § 8 fastsatte Straffe bliver den

Skyldige at ansee, naar anden Skade er skeet (cfr. § 3),

hvorved den der gjorte Forskjel efter den Skyldiges

Hensigt, saaledes som den af Gjerningens Beskaffenhed

og Sagens bvrige Omstændigheder kan sluttes, bliver

at iagttage. — \Q) Naar Nogen ved en overlagt Volds-

X. B. 23
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4833. gjerning bliver Aarsag lil en Andens Dtfd, skal Lovens

4. Oktbr. 6. Bogs 6. Cap. 1. Art. være at anvende, saafremt det

ved Handlingen foraarsagede Drab ei kan tilskrives en

særdeles, Gjerningsmanden ubekjendt Omstændighed,

eller cn usandsynlig og uforudseelig tilslodende Be-

givenhed, men stod i en saadan naturlig Forbindelse

med de den Dræbte tilfbiede Mishandlinger, at Gjer-

ningsmanden maatte forudsee samme, som en Folge,

hans Mishandlinger lelteligen kunde fejre med sig.

Dersom derimod den Mishandledes Dod kan tilskrives

en tilfældig Omstændighed, og allsaa ikke stod i en

saadan umiddelbar Forbindelse med Mishandlingen, at

den maatte kunne forudsees, som en rimelig Folge

af samme, bliver den Skyldige at straffe saaledes, som

i den sidste Deel af § 8 er bestemt. Men har der med

den overlagt beskadigende Handling beviisligen været

forbundet bestemt Hensigt at skille den Anden ved

Livet, bliver Gjerningsmanden at straffe efter Lovens

6. Bogs 9. Cap. 1. Art. eller, hvis de i samme Capitels

12. Art. eller i anden Lovbestemmelse om visse sær-

egne Arter af Mord foreskrevne Betingelser ere tilstede,

da efter samme. Dog skulle de Anordninger, som for

visse grove Mord have fastsat piinlige Dodsstraffe, være

ophævede, saa at ingen stirre Straf derfor bliver at

anvende, end den i 6. Bogs 9. Gap. 12. Art. bestemte;

ligesom og den Straf, der i Forordn, af 18. Decembr.

4767 fastsættes for Mord, som Nogen begaaer for at

underkastes Livsstraf, formildes derhen, at saavel Brænde-

mærke, som den i Forordningens § 2 befalede aarlige

Gjentagelse af Kagstrygningen bortfalder, hvilket lige-

ledes skal gjelde om den Bestemmelse, der indeholdes

i samme Forordnings § 4. lovrigt bliver ved Anven-

delsen af foranfbrte Lovsteder Vor Forordning af 24.

Septembr. 1824 at iagttage. — 11)Naar Nogen dræber

en Anden under et legemligt Angreb, som ikke har

været forbundet med beviisligt Overlæg, men dog et

bestemt Forsæt til at skille denne ved Livet under

i
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Gjerningen har fundet Sted, bliver Lovens 6. Bogs 4833.

6. Cap. 4. Art., sammenholdt med Vor Forordning af 4. Oktbr.

24. Seplbr. 4 824, at anvende. Dersom under et saa-

dant Angreb Nogen med bestemt Forsæt tilfoier en Anden

Skade, vil samme Slraf finde Sted, som denne Anord-

nings §§ 8 og 9 fastsætte for den, der udSver saadan

Beskadigelse under en overlagt Voldsgjerning, men

uden bestemt Forsæt til at tilføie en Skade af den Be-

skaffenhed. — 42) For en overlagt Voldsgjerning, der

formedelst de Redskaber, hvorved samme er udfort, eller

andre Omstændigheder, har været forenet med Fare

for den Angrebnes Liv og Helbred, bliver den Skyldige,

om end ingen betydelig Skade er skeet eller bestemt

tilsigtet, at straffe med Forbedringshus- eller Fæstnings-

Arbeide fra 2 til 4 Aar. Er Gjerningen udfort ved

Hjælp af Kaarde, Dolk eller andet Vaaben, der er skjult

i en Stok eller paa anden Maade, saaledes at det ei

har Udseende af Vaaben, bliver delte at tage i Betragt-

ning ved Bestemmelsen af Slraffegraden, som da, efter

Omstændighederne, kan forhoies indtil Aar. — 43) Naar

overlagt Vold uddves af Flere i Forening, blive, hvis

ellers Straf af Fængsel paa Vand og Brod efter § 7

vilde været anvendelig, de Paagjeldende at ansee med

Forbedringshus - Arbeide indtil 4 Aar; og hvis Gjer-

ningen, efter sine bvrige Egenskaber, vilde have med-

fart Slrafarbeide paa nogen Tid, bliver denne, med

Hensyn til hiin skjærpende Omstændighed, at forlænge

efter Sagens Beskaffenhed indtil det Dobbelte. Men

dersom Omstændighederne ere af den Beskaffenhed,

a t Gjerningen efter § 7 kunde været afsonet med Boder,

bliver Fængsel paa Vand og Brod at anvende. —
U) Naar ved et legemligt Angreb et storre Onde har

været tilsigtet, end det, der er blevet fuldfort', bliver

den Straf, som efter Gjerningens ovrige Beskaffenhed

er anvendelig paa den Skyldige, at skjærpe med Hensyn

til det tilsigtede storre Onde, dog saaledes, at den bliver

ringere, end om dette var fuldfart. Har han haft den

23*
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1833, overlagte Hensigt at ombringe den Anden, bliver han,

4. Oktbr. i Overeensstemmelse med Lovens 6. Bogs 6. Capitels

'
<22, Art., at straffe paa Livet. Hvis Nogen, uden be-

viisligt foregaaende Overlæg, iværksætter Handlinger,

som sigte til at ombringe en Anden, men disse Hand-

linger, formedelst Omstændigheder, der ere uafhængige

af Gerningsmandens Villie, ikke faae den tilsigtede

Virkning, vil Fæstnings- eller Forbedringshus - Arbeide

fra 4 til 8 Aar være at anvende. — 15) Naar den Paa-

gjeldende forhen er straffet for Voldsgjerninger, bliver

dette i alle Tilfælde, hvor Straffegradens nærmere Be-

stemmelse efter denne Vor Anordning er overladt til

Domstolenes Skjbn, at tage i Betragtning til Straffens

Forhbielse; og dersom han, ved grov eller oftere gjen-

tagen Brbde, har lagt et særdeles voldsomt Sindelag

for Dagen, kunne Domstolene, naar Sagens bvrige Om-

stændigheder fordre det, endog gaae udenfor den hbieste

Grad af den Straf, nærværende Anordning har fastsat

for den Gjerning, hvorfor ban nu skal straffes, ved et

Tillæg dertil, som dog ei maa overslige den halve Deel

af hiin Straf. — 16) Dersom Nogen, der enten ifblge

et ham af Os betroet Embede eller efter et ham af

Ovrigheden overdraget Kald har at udfore en offentlig

Forretning, angribes med Vold under Udfbrelsen af

denne sin Forretning eller i Anledning af samme, bliver

den Skyldige, hvis Handlingen ellers vilde hbrt under

denne Vor Anordnings § 1, at ansee med Forbedrings-

hus-Arbeide indtil 2 Aar, hvilken Straf dog under sær-

deles formildende Omstændigheder kan nedsættes til

Fængsel paa Vand og Brod, i det mindste i 2 Gange

5 Dage. — 17) Men dersom Angrebet er skeet med

Overlæg, eller morderiske Redskaber ere brugte, eller

en legemlig Beskadigelse er tilfbiet Embedsmanden eller

den, som udfbrte det offentlige Ærinde, bliver 8 Maa-

neders til 4 Aars Strafarbejde at anvende, og dertil at

'
fbie den Straf, som den Skyldige, i Medhold af de

ovenanfbrte Bestemmelser, vilde have paadraget sig,
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om Gjerningen var bvet imod en Anden, forsaavidt 4833.

denne Straf ligeledes maatte bestaae i Strafarbeide. — 4. Oktbr.

48) Men er det en Dommer eller en Øvrighedsperson

eller en Præst, som er overfaldet under Udovelsen af

sine lovlige Forretninger, saa bliver Straffen i det Til-

fælde, som i § 46 omhandles, 2 til 6 Aars Strafarbeide;

og forsaavidt Forbrydelsen ellers maatte være at ind-

befatte under § 47, bliver lige Straf i h til 8 Aar at

anvende i Forbindelse med den Tillægs-Straf, som maatte

hjemles ved den sidste Deel af Paragraphen. Skulde

Overfaldet vaere udbvet paa en Præst i Kirken eller

paa Kirkegaarden, eller paa en Dommer, imedens denne

paa det ordinaire Thingsted beklæder sit Dommer-

Sæde, bliver stedse den hoieste Grad at anvende af

den Straf, som de ovenanfbrte Bestemmelser hjemle

for Overfaldet efter dets Beskaffenhed. — 49) Naar en

Voldsgjerning udbves paa de i Lovens 6. Bogs 9. Cap.

46 Art. nævnte Steder eller paa noget andetsted, der

slaaer under særdeles offentlig Varetægt, bliver, hvor

ellers denne Anordnings § 1 vilde have fundet Anven-

delse, den Skyldige at ansee efter § 7; og hvor denne

§, efter Gjerningens bvrige Beskaffenhed, vilde været

at anvende, straffes den Skyldige efter Omstændig-

hederne med Fængsel paa Vand og Brod, ikke under

4- Gange 5 Dage, eller med Forbedringshus- Arbeide

indtil 4 Aar. Hvis Gjerningen, udbvet udenfor slige

Steder, vilde været at straffe efter nogen af de bvrige

Paragrapher, bliver Stedet, hvor den er forbvet, at

lage i Betragtning til Straffens Forhbielse indenfor de

sammesteds bestemte Grændser. — 20) Overfald paa

Nemmede Gesandter og de -til selve Gesandtskabet

hbrende Personer straffes paa samme Maade, som i
^

§ 48 er bestemt; hvorimod andre Voldsgjerninger, hvor-

ved deslige Personer kunne ansees fornærmede, straffes

efter de i § 49 fastsatte Forhold. — 24) Da § 49 og-

saa er anvendelig, naar Voldsgjerninger foretages paa
det Slot, hvor Vi have Bopæl, saa ville Lovens 6. Bogs
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1833. 7. Cap. 11., 12. og 16. Art. ei længere blive at an-

4. Oktbr. vende. Dog vil en yderligere Skjærpelse af den sæd-
~~~ m̂m—'

vanlige Straf finde Sted, hvis Nogen skulde understaae

sig at udbve nogen Voldsgjerning i Kongens Paasyn.

Imidlertid ophæves den i Lovens 6. Bogs 7. Capitels

17. Art. for slig Adfærd foreskrevne Livsstraf; men

dersom et saadant Tilfælde skulde indtræffe, bliver det

at ansee i Analogie med de Love, der bestemme Straffen

for Tilsidesættelse af den Regentens Person skyldige

Ærbbdighed, saafremt ikke Handlingen skulde være for-

bunden med saadanne særdeles Omstændigheder, der

krævede hoiere Straf. — 22) Den Livsstraf, Lovens 6.

Bogs 5. Cap. 3. Art. foreskriver for Vold mod Forældre,

bliver at indskrænke til de Tilfælde, hvori denne Vor

Anordning, efter Gjerningens egen Beskaffenhed, fast-

sætter Strafarbeide for Livstid. Naar Bbrn udbve imod

nogen af deres Forældre saadan Adfærd, at den al-

mindelige Straf vilde være Boder eller Fængsel paa

Vand og Brod, blive de at ansee med Forbedringshus-

Arbeide indtil 4 Aar; men begaaes imod dem nogen

Forbrydelse, hvorfor denne Vor Anordning fastsætter

stbrre Straf, bliver denne at forene med den oven-

nævnte Forbedringshusslraf, der dog i saa Fald natur-

ligviis forvandles til den Frihedsstraf, som med Hensyn

til Forbrydelsen i det Hele vil finde Sted. Som Fblge

af foranfbrte Forandring i Lovens 6. Bogs 5. Cap. 3. Art.,

bliver og den foregaaende 2. Art. saaledes formildet,

at Straffen for det der omhandlede Forhold bliver enten

Fængsel paa Vand og Brod i det mindste 4 Gange 5

Dage eller Forbedringshus-Arbeide indtil 3 Aar. lovrigt

bbr det Barn, der er fundet skyldigt i nogen af de

ovennævnte Fornærmelser imod Een af sine Forældre,

have forbrudt sin Arveret efter Begge, men den Skyl-

diges Bbrn træde i dens Sled; dog staaer det til For-

ældrene, eller Een af disse for sit Vedkommende, ved

en bestemt og beviislig Villies- Erklæring, at gjengivø

den Paagjeldende sin forbrudte Arv. — 23) Belræffende

t
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Voldsgjerninger, som ellers Nogen maatte udbve imod 1833.

Personer, hvilke han skylder en særdeles Ærbodighed 4. Oktbr.

eller kjærlig Omhu, vil det forblive ved de nærværende

Loves Forskrifler og Grundsætninger. Dog bliver der

altid ved Straffens Bestemmelse tillige at tage Hensyn

til denne Vor Anordning, saaledes at, hvor Straffens

Beskaffenhed tillader det, en hftiere Straffegrad stedse

anvendes, end den, der vilde finde Sted for lige Gjerning

udovet imod en Fremmed. — 24) Dersom Nogen vol-

delig binder eller indspærrer en Medborger, uden at

Saadant har været forbundet med nogen anden ret-

stridig Hensigt, bliver dette at straffe med Fængsel paa

Vand og Brod i det mindste paa 3 Gange 5 Dage,

eller, efter Omstændighederne, med Forbedringshus-

Arbeide indtil 1 Aar. Men skulde det Tilfælde ind-

træffe, at Nogen voldelig blev bortfort til fremmede

Lande, eller ved Indspærring paa et afsondret Sted

for lang Tid sat ud af Stand til at bruge sin person-

lige Frihed, eller bragt under uberettigede Personers

Magt og Myndighed, saa bliver boiere Straf at anvende

i Lighed med den Straf, som denne Vor Anordning

har sat for de overlagte Beskadigelser, hvormed den

saaledes udovede Friheds- Berovelse, efter sin Beskaf-

fenhed, nærmest kan sætles ved Siden, og hvorved

ttaturligviis ogsaa de Mishandlinger, som ellers dermed

Maatte forbindes, bor komme i lilbbrlig Betragtning. —
25) Den, som under selve Udforeisen af nogen af de

1 nærværende Anordning omhandlede Forbrydelser, er

Gjerningsmanden deri behjælpelig, bliver at straffe,

ligesom om han selv med egen Haand havde udovet

slig Gjerning. Dog bliver det herved at iagttage, at,

hvor den Ulykke, som virkeligen er skeet, efter de

°plyste Omstændigheder, maa antages at være udenfor

hans Villie, kan det saaledes bevirkede storre Onde ei

tilregnes ham til videre Straf, end efter §§ 2 eller 3,

og efter Omstændighederoe kunne endog de der fast-

satte Straffe nedsættes paa samme Maade, som i § 5
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1833. er bestemt. — 26) Dette Samme gjelder og i Eet

4. Oktbr. og Alt med Hensyn til den, som ved Lbfter, Trudsler

e jj er andre Forestillinger, har forledet Nogen til en

Forbrydelse af foranfbrte Slags. — 27) Hvad den an-

gaaer, som paa en mindre virksom Maade gjbr sig

medskyldig i saadan Bråde, f. Ex. ved at give An-

viisninger eller Opmuntringer' til et allerede fattet For-

sæts Udfdrelse, eller ved dertil at forsyne Gjernings-

manden med Redskaber, vil der ligeledes blive at iagt-

tage, hvad der er fastsat i den sidste Deel af § 25.

Men Straffen bliver desuden i alle Tilfælde mildere,

end om han personligen havde udbvet den Gjerning,

hvortil han har bidraget. Hvor nemlig, under denne

sidste Forudsætning, Livsstraf vilde have fundet Sted,

vil han blive at ansee med Fæstningsarbeide fra 6 til

40 Aar, eller, under særdeles skjærpende Omstændig-

heder, paa Livstid; hvor han, som Hovedmand, vilde

være at straffe med Fæstningsarbeide paa Livstid, træ-

der lige Straf fra 5 til 8 Aar i Stedet; og, hvor Boder

eller tidbestemt Frihedslab finder Sted, vil kun den

halve, eller, efter Omstændighederne, tre Fjerdedele af

den Straf blive at anvende, som vilde blevet ham til-

kjendt, saafremt han, under lige Omstændigheder, per-

sonlig havde udfort Forbrydelsen. — 28) For Legems-

beskadigelser, som Nogen af Mangel paa tilbbrlig Agt-

' somhed, uden alt Hensyn til at skade, iilfbier en Anden,

skal i Almindelighed ingen Straf anvendes; men den

Skyldige haver blot i dette, som i alle ellers i denne

Anordning ommeldte, Tilfælde at erstatte de Udgifter,

som den Beskadigedes Helbredelse medfbrer, samt det

Næringstab, der bliver en Fblge af Beskadigelsen;

hvorhos den Skadelidende, dersom han selv er uden

Bråde, kan fordre en billig, efter Omstændighederne

og Begges Stilling og Kaar lempet Godlgjbrelse for de

Lidelser, som ere ham paafbrte, og den Lyde eller

Vanziir, der maatte flyde af den ham tilfbiede Skade. —
29) Imidlertid bliver den, som, endog ved en ringere
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Uagtsomhed, maatte blive Aarsag til en Andens Dod, 4833.

derfor at ansee, enten med Boder fra 20 til 100 Rbd. 4. Oktbr.

Solv til vedkommende Fattigkasse, eller med Fængsel

indtil 6 Uger. Men, dersom de farlige Folger, som
•

Handlingen kunde medfbre, laae saa nær for Oineqe,

at Gjerningsmanden maatte være opmærksom paa dens

Farlighed, og h'an altsaa, ved ikke desto mindre frem-

fusende at foretage samme, har viist en særdeles Uge-

gyldighed for Andres Liv, Sundhed og Velbefindende,

saa bliver, hvad enten saadan grov Skjodeslbshed har

foraarsaget Nogens Dod, eller og en saadan Beskadigelse,

som denne Vor Anordnings § 2 omhandler, hbiere Straf

at anvende, der, efter Sagens Beskaffenhed og især

naar den fremfusende Handlemaade var af den Natur,

at Fleres Liv og Sundhed derved var udsat for biensynlig

Fare, kan stige indtil 2 Aars Arbeide i Forbedringshuset.

Hvis den Handling, hvorved Nogen, imod sin Villie,

har skadet en Anden, i og for sig slriderimod et sær-

deles Lovbud eller imod de Gjerningsmanden, efter

hans Stilling, paaliggende særdeles Pligter, vil den

Straf, han for denne Pligtforsømmelse i og for sig har

forskyldt, blive at tage i Betragtning ved Straffens Be-

stemmelse efter de ovenstaaende Forskrifter. Men skulde

fbrstmeldte Straf være større end den sidstnævnte,

bliver den at anvende, men derved tillige at tage Hen-

syn til den gjorte Skade. — 30) I de Tilfælde, som
omhandles i §§ 4 og 7, finder ingen offentlig Paa-

tøle Sted, men Sagen overlades ganske til den For-

rettedes Forfølgning og Afgjbrelse i Overeensstemmelse
med de gjeldende Love og i Særdeleshed Forordningen
a ^ 20. Oktobr. 1819. Dersom den begaaede Gjerning

mdbefaites under Bestemmelserne i §§ 3, 4 eller 9,

vil det være at bestemme ved Amtmandens og i Kjb-

benhavn Vor Lands -Over- samt Hof- og Stadsrets Be-

solution, om Sagen skal forfblges af det Offentlige eller

lk^e; hvilket Fbrste kun bbr finde Sted, hvis den al-

mindelige Sikkerhed kunde lide ved at Brbden ei be-
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1833. hbrigen blev revset, hvorimod der ellers bor gives

4. Oktbr. Parterne Leilighed til ved mindelig Afgjbrelse at udsone

sig med hinanden. lovrigt er det en Selvfblge, at de

Sager, der, paa Grund af deres Beskaffenhed, ere efter

Lovgivningen qvalificerede til at behandles som Politie-

sager, ogsaa for Fremtiden, uanseet den nysanforte

Bestemmelse, ville blive at behandle paa samme Maade,

og vil det i de Tilfælde af foranfbrte Slags, der blive

at behandle ved Polilierelten, fremdeles som hidtil i

Kjbbenhavn være Politiedirecteuren, som det tilkommer

at afgjbre, om mindelig Forening kan finde Sted eller

ikke. De foranfbrte Regler blive ibvrigt, hvad de i §§

25—27 omhandlede Personer angaaer, at bedbmme

med Hensyn til den Grad af Forbrydelse, hvori de have

taget Deel. Hvad de i § 29 omhandlede Tilfælde an-

gaaer, da finder kun offentlig Paatale Sted, naar enten

Nogens Dbd er bevirket, eller Handlingen var af den

Beskaffenhed, at Flere, end den Skadelidende, derved

vare udsalte for biensynlig Fare, eller den indeholder

en Overtrædelse af andre Love, hvis Overholdelse ved-

kommer det Offentlige. Hvor den Dommer, som, i

Medhold af Forordningen af 20. Oktbr. 1819, behandler

de Voldssager, der indklages af den Forurettede, finder

det tvivlsomt, om Sagen er af den Beskaffenhed, at

mindelig Afgjbrelse kan findé Sted, bbr han vel ei af-

holde sig fra Forligsmægling, men dog kun modtage

Forliget paa Approbation af de ovennævnte Autoriteter,

til hvilke han uden Ophold haver at indsende Forliget

med sin Betænkning. I alle andre Tilfælde end de

ovennævnte hore Forbrydelser imod denne Vor An-

ordning under det Offentliges Forfblgning. Dog er Vort

Cancellie bemyndiget til at tilstede mindelig Afgjbrelse,

endog af Sager angaaende betydeligere Voldsgjerninger,

naar Sagens særdeles Omstændigheder medfbre, at

den Forurettede derved paa bedste Maade vil erholde

Fyldeslgjbrelse, uden at det Offentlige udsættes for Fare

ved saadan Afgjbrelse. — 31) Som Fblge af de foranfbrte
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Bestemmelser ere Lovens 6. Bogs 7., 9. og H.Capitler 1833.

ophævede i det Hele, forsaavidt ikke denne Vor An- 4. Oktbr.

ordning særlig har bekræftet enkelte Artikler i fornævnte

9. Capitel. Ligeledes bortfalde 6. Bogs 4. Capitels 15.

og 18. Art., forsaavidt de angaae personligt Angreb

paa de der nævnte Personer, og den paafblgende Art.

47 i det Hele. Saa ere og 6. Bogs 5. Capitels 2. og

3. Art. samt 6. Bogs 6. Capitels Art. 2, 11 og 12 og

6. Bogs 10. Capitels 1. Art. aldeles ophævede, ligesom

og 6. Bogs 6. Capitels 1. Art. nu ikke finder Anven-

delse udenfor de Tilfælde, som omhandles i nær-

værende Anordning § 11 samt forste Deel af dens 10. §.

Endelig bortfalde de flere indbyrdes forskjellige Straffe-

bestemmelser, som i de hidtil gjeldende Anordninger

ere givne for Angreb paa dem, der udfare offentlige

Forretninger.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Besidentsstad Kjbbenhavn

den 4. Oktobr. 1833.

Tilskipan um J)au afbrot, er mifta til ab meioa

annara manna lfkama og frelsi.

Eptir tilskipuninnar af 24. Januar 1838 §§ 1 og 2 gildandi

fyrir Island, meo feirri umbreyting af nokkrum far i åkvbrb-
uoum strbffum, sem nefndrar tilskipunar §§3 og 4 fyriskrifa.

Ver Fribrik hinn Sjolti &c. G. V., ab Ver hbfum
tekib til yfirvegunar ]pær slraflsåkvaroanir, sem rikisins

tøgbékar 6. békar 7. og 9. kapi'tular, åsamt borum laga-

st6bum „ tilskipunum, innihalda fyrir J)au afbrot,

bvartneb nokkur åsækir einhvers mebborgara h'kama og

frelsi;
g })ar Ver hbfum fundib, ab ^ær ekki allslabar

svara, ab réttri lillblu, til verkanna ymislegu straffsverb-

skuldunar, svo hbfum Ver ålyktab ab koma sliku til-

h,yoilegara jafnvægi til leibar meb nyrri tilskipun. f>ar

enn fremur sum af J)eim tilfellum, sem eptir lbgbékar-
1Qoar 6. b6kar 6. kapitula Lartikula, samanbornum vib

somu békar 11. kapitula 1. artikula, straffast sem åsett
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1833. manndråp, ekki eiginlega eru af })essa afbrots ebli ebur

4. Oktbr. svara til })ess J>arfyrir akvarbaba slraffs, svo befir Oss

J)6knazt ab gjbra }>ar vib tilhlybilega takmbrkun, og i

sameinfng |)armeb undireins ab milda
J)å um morb hftndl-

andi lagastabi og tilskipanir, ab svo miklu leyti sem

{>au mildast mega. ^arabauki hofum Ver ålyktab, ab

låta sanngjarnlegari straffsåkvarbanir fyrir J>au éabgæzlu-

verk, af hverjum nokkur annabhvort missir h'fib ebur

skabast å li'kama ebur heilsu, koma i stabinn fyrir J)ær,

er innihaldast i tébri logbék og nefnilega i bennar 6.

b6kar 44. kapitula. Ver bjébum og skipum ]3essvegna

sem fylgir:

\) Ef nokkur 6réttilega veitir obrum manni hogg

ebur slog ebur annab persénulegt ofriki, ån J)ess ab

nokkur sUk krfngumstæba sé sameinub J)armeb er tit-

l heimti stærra straff, samkvæmt obrum J)essarar Vorrar

tilskipunar
.
akvbrbunum, å hinn seki ab ålilast meb bétum

til hlutabeigandi fåtækrasj6bs, fra 5 til 100 rikisbånka-

dala silfurs. Vib åkvbrbun sektanna upphæbar eiga,

fyrir utan stærb }>ess framda ofn'kis, gjbrnfngsins tilefni

og hib meir ebur mibur krenkjandi er sUk abferb, eptir

pers6nulegu asigkomulagi, orsakar }>eim åreilta, ab takast

1 lilhlybilegt alit, og undir eins eiga kjcjr hins seka ab

koma til yfirvegunar. Hvar j)ab, vegna })eirrar vib slika

mebferb sameinubu sérlegu vanvirbu, eplir asigkomulagi

og kringumstæbum, finnst tilhlybilegt, må démarinn, svo

ab })eim rånglega areitta enn fremur fullnægt verbi og

eptir hans uppastandi, uppåleggja })eim seka ab bibjast

fyrirgefningar; hvab og, ])egar eins stendur å, å ab gilda

i [>eim tilfellum, um hver J)cssarar tilskipunar eptir-

fylgjandi atribi hbndla, ab svo miklu leyti straffib eptir

J)eim verbur minna en erfibi f betrunarhusi. — 2) Ef

slik ofrikisfull mebferb leibir J)ab eplir sig, ab nokkur

missi bond, f6t, auga ebur annan jafnj)arfan lim, ebur

slikur limur verbi 6brukanlegur, eba sa skabi gjc$rist

honum, af hverjum hans sålar- og 1/kams-kraptar veikist

svo, ab hann verbi vanfær til ab rækja sins kalis skyldur
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ebur syslanir hins daglega lffs, annabhvort æfilångl ebur 1833.

J)6 um évissa timalengd, å })ann halt, ab J>ab engan- Oktbr.

veginn virbist h'klegt ah honum aplur hjålpab verbi, J)å

å gjbrnfngsmaburinn ab straffast meb feslingar- ebur

belrunarhiiss-erfibi fra 8 månubum til 4 ara, eptir skabans

åsigkomulagi og obrum målsins kringumslæbum. Ef

nokkur ]?araf missir h'fib, å téb straff ab tildærnast J)eim

seka, fra 3 til 6 ara, eptir kringumslæbunum. — 3) En

så skabi, sem orsakast, er minni en så i § 2 um-

hbndlabi, svo å straffib ab åkvebast eptir tilhlybilegri ti
l-

tblu til J^eirra straffsåkvarbana, sem innihaldast i §§ \

og % Fyrir h'tilfjbrleg sår verbur f>annig slraffib, eptir

Mngumstæbunum, annabhvort stærri sektabælur, eptir

§ 1, en J)ær sem annars, eplir sama §, skyldu uppå-

leggjast, ebur og nokkurs ti'ma fångelsi meb vatns og

braubs neyzlu. En hafi så yfirfallni hlotib mikilvæg

sår, långvaranlegan ebur bætlulegan sjukdém (er J)6

eigi leibir eplir sig slika heilsuveiki sem § 2 gjbrir råb

fyrir), ellegar vibvaranlegt tbluvert lyti ebur annan

sHkan vansa, å straffib ab vera belrunarhtiss-erfibi allt

til tveggja ara, ebur, eptir gjbrnfngsins åsigkomulagi,

v.alns og braubs fångelsi, i>6 ab minnsta kosti i 4 sinnum

& daga. — 4) Ef [)ab af eiginlegleikum hins brukaba

verkfæris ebur å annan måta leibist i lj6s, ab hins yfir-

fallna h'f ebur heilbrigbi hafi sett verib i augsjåanlega

bsettu, å, f>6tt })essari fråbægist af einhverju heppilegu

ulfellij betrunarhuss-straff inntil tveggja ara,' ebur, eptir

knngumslæbunum, vatns og braubs fångelsi, ab minnsta

kosti um 4 sinnum 5 daga, ab hafa élab. En ab svo

tøiklu leyti slikur vanhagur [>annig orsakast, ab rétt

virbist, meb tilliti l>ar til, eptir åkvbrbununum ( § 2 (sbr. ^
§ 3) ab åkveba stærra straff, svo å yfirfallsins umgetna

asigkomulag ab reiknast til J>eirra kringumstæbna, sem
"1 ålits eiga ab koma vib åkvbrbun straffsins upphæbar.

5) i åQoga lilfellum å straffib fyrir sérhvern J>ari

hlutlakanda, ab svo miklu leyti hann åkærbur verbur,

ab lækkast eptir tiltblu til ]?esshåUar, sem så, er Jjaraf
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1833. hefir fengib skaba ebur verib settur i hællu, sjålfurkann

4. Oktbr. ab hafa haft j)arf. Ef straffib annars mundi hafa orbib

vatns- og braubs-fångelsi, må J>ab, eplir kringumstæb-

unum, lækkast UI slfkra sektab6(a sem § \ akvaroar.

Ef verkib, eptir bbrum J)ess eiginlegleikum, mundi verb-

skulda feslfngar- ebur belrunarhuss-erfibi, å straffstfbin

ab styllast, {)6 ei meir en til helmfngs hinnar sibvana-

legu, hvarhjå vatns- og brauos-fångelsi, samkvæmt regl-

unni i tilskipunarinnar af 12. Juni 1816 § 5, komi i

stab skammvinnra erfibisslraffa. Ef verkib, eptir sjålfs

J>ess åsigkoinulagi, må afplånast meb bétum, mega pessar

ekki einungis lækkast undir J)ab i § \ åkvarbaba tak-

mark, heldur og jafnvel, eplir målavbxlum, oldungis

burtfalla. Annars er J>ab sjålfsagt, ab J>egar hins hlut-

abeiganda breytni er heimilub af laganna fyrimæium

og grundvallarreglunum fyrir naubverju, å ekkert straff

ab uppåleggjast honum. — 6) Efofrikisverk eru framin

af åsellu råbi, å hib sibvanalega straff ælib ab skerpast.

Til fyrirhusabs ofrikis å J)ab ab reiknast, £>egar einhver,

er leitast vib ab komast i deilu vib annan mann, er

biiinn til ab fremja persénulegt ofriki ef [>essi ekki vægir

til, ån })ess ab J>ab megi heri })éna honum til afsokunar,

ab hann ekki forlakslaust hefbi åsett ser ab briika slikt

ofrfki. Svo å og {)ab fyrir fyrirhugaban ofnkisgjorning

åkvarbaba straff ætib ab åkvebast, J)egar nokkur yfir-

fellur annan oldungis saklausan mann, ab segja J)ann,

er ekki hefir framib neitt, sem sannsfnilega kynni a&

hafa unnib til sliks ofrikis. Eldri 6eining ebur åreiling

mega i l)essu tillili enganveginn takast til greina; e°

einiingis J^ab. er vib hefir borib rétt åbur en ofrikis-

verkib var framib, må framfærast til ab fria gjbrnings-

manninn fra straffi, samkvæmt nærveranda §. — 7) Ef

miscjbrbin })annig er framin af åsettu rabi, verbur

straffib, ef })ab annars einiingis hefbi orbib lillåt eptir

J>essarar lilskipunar § 1, fångelsi m eb vatns og braubs

neyzlu, ab minnsta kosti um |)risvar sinnum 5 daga -

Hinn seki må einungis afplåna sitt brot meb peningasekt,
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{>egar J)ab er auglj6st, ab alls enginn fårlegur åsetningur 4833.

hafi verib sameinabur yfirfallinu, og annars tilefni gjorn- 4. Oktbr.

ingsins og persénulegt åsigkomulag mæla fram meb

sliks strafls heimfæringu. En i J)essu tilfelli eiga \>6

ælib stærri sektabætur ab fastseljast, en {)ær, sem eplir

§ 1 mundu hafa åkvarbabar orbib, nær verkib ekki var

framib af åsettu råbi; og })ær mega J>a ,
eplir måla-

vbxtum, hækkast allt til 200 rikisbånkadala silfurs. —
8) Ef nokkur limlestist vib sl/kt fyrirhugab yfirfall, ebur

honum [>araf orsakast så skabi, er fæ ri meb ser slikar

afleibfngar fyrir hans salar og likama åsland, sem um-

hondlast i § 2 fyrsta alribi, svo å gjorm'ngsmaburinn ab

straffast meb festingar- ebur betrunarhuss-erfibi frå 2 til

6 ara, })6 svo, ab })ab eplir kringumslæbunum megi

ålitast, ab hans tilgångur ekki vissulega hafi mibab til

svo mikils vansa. Virbist })essu alls bbruvisi varib, å

festfngar-erfibi um 8 ebur fleiri år, ellegar, eplir kring-

umslæbunum, uppå lifstib, ab åkvarbast. — 9) Ab tiUblu

til J)eirra i § 8 faslsetlu strafifa å hinn seki ab ålitast,

{)egar annar skabi er skebur (sbr. § 3), hvarvib så ^ar

Bjbrbi mismunur eptir tilgångi hins seka, eins og i hann

verbur råbib af verksins åsigkomulagi og bbrum målsins

kringumstæbum, å ab takast til greina. — \ 0) Ef nokkur,

Qieb fyrirhugubum ofrikisgjbrningi, verbur orsbk til annars

toanns dauba, å laganna 6. b6kar 6. kapitula l.arlikuli

ab heimfærast, ef annars t>ab af verkinu orsakaba dråp

ekki getur lileignazt einhverri sérlegri, gjbrningsmann-

mum 6kunnugri kringumslæbu, ebur eiuhverjum 6sann-

s]failegum ebur éfyrisjåanlega tilfallandi vibburbi, heldur

var i svo nålturlegri sameiningu vrb J)ær misj)yrmtngar,

er framdar voru å J)eim drepna, ab gjorningsmaburinn

hefbi orbib ab vita dråpib fyrifram, sem
J)å afleibing, er

hæglega kynni ab fylgja hans mis^yrmingum. Ef })ar-

am6t hins yfirfallna daubi getur eignazt einhverri til-

fallandi kringumstæbu, og })annig ekki er svo beinleibis

sameinabur misf)yrmingunni, ab sjå mætli fyrirfram ab

hann yrbi hennar sanns^nileg afleibing, å hinn seki ab
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4 833. straffast svo sem åkvarbab er l sfbasta atribi hins 8. §.

4. Oktbr. En hafi viss åsetnfngur um ab raba hinn yfirfallna af

ddgum bevisanlega verib sameinabur J>vf af åseltu råbi

framda skabræbisverki, £å å gjdrmngsmaburinn ab straffast

eptir laganna 6. békar 9. kapflula -I. artfkula, ebur, ef

|)ær ( sama kapitula 12. artfkula ebur dbru lagabobi um
vissar sérlegår tegundir af morbi fyriskrifubu åkvarbanir

eiga hér heima, J)å eptir J)eim somu. p6 eiga {)ær til—

skipanir, sem fyrir viss herfileg morb hafa fastsett pfnu-

full daubastrdff, ab gånga ur gildi, svo ab ekkertstærra

straff åkvebist fyrir J)au en t>ab i laganna 6. békar

9. kapitula 12. artfkula åkvarbaba; eins og Hka J>ab straff,

sem i tilskipuninni af 18. Decbr. 1767 er fastsett fyrir

morb, er einhver drygir til [)ess ab hann sjålfur libi

lifsstraff, mildist [>annig, ab svovel brennimerki, sem su i

tilskipuninnar § 2 skipaba årlega itrekun af kagstryklng-

unni burlfalli, hvab einnig å ab gilda um J)å åkvdrbun, sem

inniheldst i somu tilskipunar § 4. Annars å vift .heim-

fæn'ngu fyrrtébra lagastaba Vor tilskipun af 24. Seplbr.

1824 ab abgætast. — 11) Ef nokkur deybir annan mann

meb Ifkamlegri åsékn, sem ekki hefir verib sameinub

meb bevi'sanlega fyrirhugubu råbi, en hinn samt, meban

å verkinu st6b, hefir haft J)ann fasta åsetning ab råba

J)ennan af ddgum, å laganna 6. békar 6. kap. \. art.,

samanborinn vib Vora tilskipun af 24. Seplembr. 1824,

ab heimfærast. Ef nokkur, meban slik ås6kn varir, af

vafalausum asetningi gjdrir dbrum skaba, libi hann [)ab

straff, sem {>essarar tilskipunar §§ 8 og 9 fastsetja fyrir

})ann, sem J)annig vinnur å dbrum meb yfirldgbu ofrikis-

verki, en {)6 ån })ess ab hafa haft })ann vissa åsetnfng

ab orsaka siikan vansa. — 12) Fyrir fyrirhugaban ofrikis-

gjdrning, sem vegna J>eirra verkfæra, meb hverjum hann

er framinn, ebur annara knngumstæbna, hefir verib hællu-

legur fyrir hins åsékta Uf og heilsu, å hinn seki, J)6
enginn

mikilvægur skabi hafi skeb ebur fastlega tilællabur verib,

ab straffast meb betrunarhuss- ebur festingar-erfibi, fra

2 til 4 ara. Sé verkib framib meb brukun korba, daggarbs
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ebur annars vopns, sem er hulib f gaungustaf ebur å 1833.

annan måta, er felur vopnib fyrir manna sjonum, å 4. Oktbr.

fcetta ab takast til ålita vib åkvbrbun straffsins, sem
J>å,

eptir kringumstæbunum, må hækkast allt upp til 6 ara.

— 13) Ef fyrirhugab ofriki verbur framib af fleirum i

sambandi, eiga, ef annars fångelsisstraff meb valns og

braubs neyzlu, eptir § 7, ætti ab heimfærast J>artil,

t)eir seku ab åh'tast meb betrunarhuss-erfibi allt til eins

års, og ef gjbrm'ngurinn, eptir (tårum sfnum eiginleg-

leikum, mundi hafa eplir sig leidt straffserfibi um nokkurn

tfma, å J)essi, meb tilliti til tébrar skerpandi kringum-

stæou, eptir målavoxtum ab lengjast, allt ab tvbfbldu.

En ef kringumstæbunum er svo varib, ab gjorningurinn,

eptir § 7, megi afplåuast meb bétum, å vatns og braubs

fångelsi ab åkvebast. — 14) Ef meb likamlegri ås6kn

einhver stærri vansi, en så sem framkvæmdur varb,

hefir verib fyrirhugabur, å j^ab straff, sem eptir obru

gjbrningsins åsigkomulagi ætti ab uppåleggjast })eim seka,

ab skerpast meb tillili til J)ess åsetta stærri vansa, ]p6

svoleibis, ab J)ab verbi minna, en ef åsetm'ngurinn hefbi

framkvæmdur orbib. Hafi hann haft £ann yfirlagba til-

§ång, ab fyrikoma bbrum manni, å hann, samkvæmt

laganna 6. békar 6. kap. 22. art., ab straffast å lifinu.

Ef nokkar, ån bevisanlega fyrirhugabs åsetnfngs, fremur

l>au verk, er miba til manndråps, en Jjessi verk, vegna

^ringumstæbna, sem alls ekki eru undir gjbrningsmanns-

ms vilja komnar, ekki hafa })å tilætlubu verkun, å fest-

ingar- ebur betrunarhuss-erfibi frå 4 til 8 åra ab åkvebast.

— 15) Ef hinn seki åbur hefir verib slraffabur fyrir

ofn'kisgjbrninga, å Jjetta i dllum tilfellum, hvar straffsins

stærbar nåkvæmari åkvbrbun, eptir ^essari Vorri til—

skipun, er yfirlåtin d6mst61anna åliti, ab takast undir s
yfirvegun til straffsins hækkunar; — og ef hann, meb
mikilvægu ebur opt itrekubu broti, hefir aubsynt mjbg

ofsafullt sinnislas, mega démstélarnir, ])egar abrar måls-

ms kringumstæbur krefja t>ess, jafnvel åkvarba meir en

X B. 24
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1833. J)^ngstu tegund J)ess straffs, sem nærverandi tilskipun

4. Oktbr. hefir lagt vib {>ann gjbrm'ng, fyrir hvern hann [)å skal

straffast, meb viburauka {>arvib, sem })6 ei må yfirstfga

meir en helmi'ng af tébu straffi. — 4 6) Ef nokkur,

sem annabhvort i einu honum af Oss fyritniubu em-

bætti, ebur einhverju honum af yfirvaldinu uppålogou

kalli, a ab framkvæma nokkra opinbera erindisgjoro,

verbur yfirfallinn, meo ofrfki, meoan hun yfir stendur,

ebur vegna hennar framkvæmdar, å hinn seki, ef mis-

gjorbin annars mundi hafa heyrt til Jseirra, sem um eru

getnar i }>essarar Vorrar tilskipunar § 4, ab åHtastmeb

betrunarhiiss-erfibi allt til tveggja ara, hvert straflf
J)6,

ef

målavextir virbast sérlega mildandi, må lækkast til vatns

og braubs fångelsis, ab minnsta kosti um tvisvar sinnum

5 daga. — 47) En ef yfirfallib er skeb meb åsettu

råbi, ebur banvæn verkfæri hafa verib brukub, ebur

Hkamlegur åverki hefir verib veittur embættismanninum

. ebur J)eim, sem framkvæmdi hib opinbera erindi, å 8

månaba til 4 åra straffs-erfibi ab åkvebast, og J>abstraff

J>ar ab auki bætast J)arvib, hvert hinn seki, i mebhaldi

fyrgreindra åkvarbana, mundi hafa dregib yfir sig, ef

misgjbrbin hefbi verib framin vib einhvern annan, ab

svo miklu leyti |>ab væri innifalib i straffs-erfibi. — 18) En

ef så er démari, ebur yfirvaldsperséna, ebur prestur,

sem yfirfallinn hefir verib i framkvæmd sinna lbglegu

verka, svo verbur straffib i }>vi tilfelli, sem umhbndlast

i § 46, 2 til 6 åra straffs-erfibi; og ab svo miklu leyti

brotib annars ætti ab heimfærast til §47, åsama straff,

frå 4 til 8 åra, ab åkvarbast i sameinfngu vibj>abauka-

straff, er heimilast kynni af J>eirrar greinar sibasta atribi.

Ef yfirfallib er fraæib vib prest i kirkju ebur å kirkju-

garbi, ellegar vib d6mara, meban hann å regluleguna

J)fngstab er i démarasæti, å ætib |)yngsta tegund ab

åkvebast af })vi straffi, sem framanskrifabar åkvarbanu'

heimila fyrir yfirfallib eptir J)ess åsigkomulagi. — 49)Ef

ofrfkisgjorningur er dr^gbur å J>eim f laganna 6. b6kar

9. kap. 16. art. nefndu stbbum, ebur å nokkrum obrum
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stab, er stendur undir sérlegri opinberri varatekt, å, ef 1833.

annars J>essarar tilskipunar § 1 hefbi ått ab heimfærast, 4. Oktbr.

så seki ab ålftast eptir § 7; og hvar}>essi §,
eptir boru

gjorningsins åsigkomulagi, annars ætti ab takast til

greina, straffist hinn seki, eptir kringumstæbunum, meb

vatns og braubs fångelsi, ekki styttra en urn 4 sinnum 5

daga ebur meb betrunarhiiss-erfibi allt til 1 års. Ef mis-

gjorbin, framin fyrir utan slika stabi, hefbi ått ab straff-

ast eptir einhverri hinna (tilskipunarinnar) greina, å

staburinn, hvar hun er drygb, ab takast undir yfirvegun

til straffsins hækkunar, innan {)eirra samastabar åkvdrb-

ubu takmarka. — 20) Yfirfall vib framandi (rikja) sendi-

boba, og })ær J)eim sjålfum vibvikjandi persénur, straffist

å sama måta sem })ann, er åkvebinn er i § 18; hvar-

åmot abrir ofn'kisgjOrningar, hvarmeb sli'kar persénur

kynnu virbast åreittar vera, straffist eptir J>eirri i § 19

fastseltu tiltolu. — 24)J>ar §49 lika er heimfæranlegur,

ef ofrikisverk drygjast å J>vi sloti, hvar Ver hofum bu-

stab, svo eiga lagånna 6. békar 7. kap. 14., 42. og

16. art. ekki lengur ab vera i gildi. J)6 mun ^tarlegari

skerping hins sibvanalega straffs finna stab, ef einhver

kynni ab voga ab fremja nokkurn ofrikisgjdrning ab

koniinginum åsjåanda. Samt aftekst J)ab i laganna 6.

b6kar 7. kap. 17. art. fyrir slika abferb fyriskrifaba lifs-

straff; en ef slikt tilfelli kynni ab ske, å ])ab ab. ålftast

samkvæmt }>eim logum, er åkvarba straff fyrir yfirtrobslu

l>eirrar virbfngar, er menn bera eiga fyrir rikisstjorn-

arans pers6nu, ef misgjbrbin annars ekki kynni ab

vera sameinub slikum sérlegum kringumstæbum, er krefbu

Wngri hegningar. — 22) |>ab lifsslraff, sem laganna

6. békar 5. kap. 3. art. fyriskrifar fyrir ofn'ki m6t for-

eldrum, å ab takmarkast til J)eirra tilfella, i hverjum

tessi Vor tilskipun, eptir sjålfs gjorningsins åsigkomu-

•agi, fastsetur æfilångt straffser.fibi. Ef bbrn briika

Bokkra slika abferb mét bbruhvorju foreldra sinna, ab

hib almenna straff mundi vera bætur ebur vatns og

braubs fångelsi, eiga Jpau *o ålftast meb betrunarhuss-

24*
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4833. erfibi allt til 4 ara; en drygist nokkub afbrot m6t for-

4. Oktbr. eldrum, fyrir hver })essi Vor tilskipun fastsetur t>yngri

hegning, å f»essi ab sameiaast vib [>a& fyrrnefnda betr-

unarhiisstraff, er J)6 ( sliku tilfelli nåtturlega umbreytist

til J)ess frelsisstraffs, sem meb tilliti til afbrotsins yfir-

hbfub mun åkvebib verba. Sem eptirleibing fyrrgreindrar

umbreytingar å laganna 6. b6kar 5. kap. 3. art., verbur

og så undangångandi 2. art. J)annig mildabur, ab straffib

fyrir
J)å {>ar umhbndlubu breytni verbur annabhvort vatns

og braubs fångelsi, ab minnsta kosti um 4 sinnum 4

daga, ebur betrunarhiiss- erfibi, allt til 3 ara. Annars

å [)ab barn, sem sekt er fundib i nokkru fyrtébra brota

m6l obruhvorju foreldra sinna, ab hafa fyrigjbrt sinum

arfarétti eptir J)å båba, en hins seka bbrn ab koma i

hans stab; J)6 sé {)ab foreldrunum i sjålfs valdi, ebur

og obru J)eirra, ab svo miklu leyti sem J>vi vibkemur,

ab apturgefa {>eim seka hans forbrotna arf meb vissri

og bevisanlegri vilja- lysfng. — 23) Åhrærandi ofrikis-

gjbrnfnga, sem annars nokkur kynni ab fremja m6t per-

s6num, fyrir hverjum hann bera ætli serlega virbing og

kærlega umhyggju, eiga })eirra nærverandi laga for-

skriptir og grundvallarreglur framvegis ab vera i gildi.

Samt å ætib, vib straffsins åkvbrbun, tillit undireins ab

hafast til {>essarar Vorrar tilskipunar, svoleibis, ab hvar

straffsins åsigkomulag leyfir {)ab, ein J)yngri straffsart ætib

åkvebist, en sii, sem mundi åkvebin verba fyrir lfka

inisgjbrb, framda m6t 6vandabundinni persénu. — 24) Ef

nokkur meb ofrfki bindur ebur innilokar einn mebborg-

ara, ån })ess ab slikt hafi verib sameinab nokkrum

obrum élbglegum tilgångi, å jDetta ab straffast meb vatns

og braubs fångelsi, ab minnsta kosti um [)risvar fimm

daga, ebur, eptir kringumstæbunum, meb betrunarhiiss-

erfibi allt til eins års. En ef J>ab tilfelli ber vib, ab

einhver meb ofriki verbur fluttur burt til framandi landa,

ebur meb innilokun å afsibis stab um långt limabil hindr-

abur frå ab nota sitt pers6nulega frelsi, ellegar settur

undir makt og myndugleika slikra manna, er engan
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rétt hafa ]>arti1, svo a ^yngra straff ab åkvebast, abjbfn- 1833.

u&i vib J»ab straff, sem \>ess\ Vor tilskipun hefir lagt vib 4. Oktbr.

fyrirhugub skabræbisverk, vib hver hib J)annig drygba

frelsisrån, eptir sinu åsigkomulagi . getur komib i nå-

kvæmastan samjbfnub, og bvarhjå Hka nåtturlega J)ær

mis^yrmingar, sem annars kynnu ab sameinast })arvib,

eiga ab koma til tilhlybilegrar yfirvegunar. — 25) Så,

sem vib sjålfa framkvæmd nokkurs [>eirra i nærverandi

tilskipun umhondlubu afbrota, er gjorningsmanninum

l>ari til hjålpar, å ab straffast eins og hann sjålfur meb

eigin hbnd hefbi framib slikan verknab. Samt å t>ab

bérvib ab abgætast, ab hvar [)ab 6happ, sem verulega

er skeb, eptir J>eim upplystu kringumstæbuin hlytur ab

åh'tast sem orbib ån hans vilja, getur så J>annig tilfallni

stærri vansi ekki reiknazt honum til frekara straffs en

eptir §§ 2 og 3, og eptir knngumstæbunum megajafnvel

frau j)ar fastsettu strbff lækkast å sama måta, sem åkvarb-

abur er i § 5. — 26) |>etta sama gildir f einu og ollu

roeb tilliti til J>ess, sem meb loforbum, hétunum ebur

fcbrum fortblum, hefir lokkab nokkurn til einhvers af-

brots af fyrgreindum teguadum. — 27) Hvab [>eim vib-

vikur, sem å mibur ^reifanlegan måta gjbrir sig meb-

Sekan i sh'ku broti, t. d. meb åvfsunum ebur uppbrf-

unum til eins l)egar åsetts fyritækis framkvæmdar, ebur

meb ab utbua gjbrmngsmanninn J>artil meb verkfærum,
a bab sbmuleibis ab abgætast, sem, fastsett er i sibasta

atr^i af § 25. En straffib verbur ]Darfyrir utan i bllum

mildara, en ef hann persénulega hefbi framib

bann gjbrni'ng, til hvers hann stublab hafbi. Hvarnefni-
^eBa ) eptir J)vi sem nu er råb fyrir gjort, Hfsstraff mundi
nafa verib åkvebib, å hann ab åh'tast meb festingar-erfibi

6 IH 10 ara, ellegar, ef knngumstæburnar eru sér-

* ega skerpandi, um hans lifstib ; hvar hann, sem for-

h,eypismabur, hefbi ått ab straffast meb æfilaungu fest-

^gar-erfibi, kemur sama straff frå 5 til 8 åraistabinn;

°g hvar bætur ebur frelsistjén um vissan tima annars

^kvebast, å einiingis helmingur, ebur, eptir kringum-
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• 1833. stæbunum, J>r/r fj6r&u partar ab åkvebast af £vf straffi,

4. Oktbr. er honum hefbi verib tildæmt, ef hann, f sbmu kring-

' ^ ' umslæbum, persénulega hefbi framkvæmt afbrotib. —
28) Fyrir likams åverka, sem nokkur, af skorti tilhlybi-

legrar abgæzlu, ån nokkurs skabræbis -tilgangs, veitir

obrum, å almennilega ekkert straff ab åkvebast; en

hinn seki å einungis f fessu, eins og annars f dllum

i fessari tilskipun umgetnum lilfellum ab endurgjalda

fau utgjold, er orsakast af læknfng fess manns, er fyrir

skabanum varb, og Hka }>ab bjargræbistj6n, er af åverk-

anum hefir hlotizt; hvar ab auki så, sem skabann leib, ef

hann sjålfur er sykn saka, getur heimtab sanngjarna, eptir

kringumstæbunum og beggja åstandi og kjorum lempaba

fokkabét fyrir fab kvalræbi, sem hann fannig hefir hlotib,

og fau ly ti ebur vanprybi, er flj6ta kunna af feim honum

gjorba vansa. — 29) Samt å så, sem, jafnvel af Htil-

vægari éabgætni, kann ab verba orsok annars manns

dauba, farfyrir ab ålftast, annabhvort meb b6tum frå

20 til 100 rikisbånkadala silfurs til hlutabeigandi fåtækra-

sj6bs, ebur meb fångelsi, allt til 6 vikna lima. En, ef

fær hættulegu afleibfngar, ^m verkib hafa kynni, lågu

svo mjog i augum uppi, ab gjornfngsmaburinn ætti ab

hafa abgætt slfka hættu, og hann J>annig, meb sfns fyri-

tækis gapalegu framkvæmd, hefir aubsynt stakt umhyggju-

leysi fyrir annara Hfi, heilsu ebur velgengni, svp å

J>essvegna, hvort heldur sem slikt gréft hirbuleysi hefir

orsakab nokkurs manns dauba, ebur og einhvern slikan

vansa, sem umgetinn er i fessarar Vorrar tilskipunar

§ 2, fyngra strafF ab åkvebast, sem, eptir målavoxtum,

og sérilagi ef hinni framhleypnu abferb var svo varib,

ab fleiri manna Hf og heilbrigbi af henni settust i aug-

synilega hættu, getur stigib til tveggja åra erfibis i betr-

unarhusinu. Ef fab verk, meb hverju einhver, m6t vilja

sfnum, hefir orbib obrum ab skaba, f sjålfu ser er gagn-

stætt sérlegu lagabobi ebur feim gjorningsmanninum, i

hans åstandi, uppålogbu sérlegu skyldum, å |)ab strafif,

sem hann fyrir slfka skylduvanrækt eiginlega hefir verb-
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skuldab, ab takast undir yfirvegun vib straflfsins åkvbrbun 1833.

eptir framaogreindum fyriskriptum. En ef fyrst umgetib 4. Oktbr,

straff er stærra en hib sfbastnefnda, å J>ab ab åkvebast,

°g å })arvib uudireins ab h'tast til J>ess gjbrba skaba. —
30) i [)eim tiifellum, sem umhbndlast i §§ i og 7, å

ekkert opinbert tiltal ab hofbast, en målib oldiingis yfir-

låtast til hins åreitta I6gs6knar og abgjorba, samkvæmt

{>eim gildandi lbgum, og sérilagi tiiskipuninni af 20.

Oktbr. 1 84 9. Ef hinn framdi gjornfngur heyrir til åkvarb-

ananna i §§ 3, 4 ebur 9, å })ab ab åkvarbast meb amt-

tøannsins, og i Kaupmannahdfn meb Vors lands -yfir-,

svo og hirbfélks- og stabar-réttar lirskurbi, hvort målinu

eigi ab framfylgjast ab yfirvaldsins tilhlutan, ebur ekki;

hvab hib fyrra einungis å ab ske {jegar almennur lands-

fribur kynni ab spillast ef brotinu ei væri tilhlybilega

refsab, hvaråmot målspbrtunum annars å ab gefast hent-

ugleiki til ab sættast hvor vib annan raeb forlikunar-

samningi. Annars er |>ab sjålfsagt, ab {>au mål, sem

vegna J)eirra åsigkomulags
,

eptir laga fyrimælum, eru

skikkub til ab mebhbndlast sem pélitisakir, einnig fram-

vegis, ån })ess ab hin nygreinda åkvbrbun takist til ålits,

e»ga ab mebhbndlast å sama hått, og å i tiifellum af

fcefndri art, sem mebhbndlast eiga fyrir pélitirétti, fram-

vegis eins og hingabtil, i Kaupmannahbfn, pélili-directeur-

inn ab vera så, er rétt hefir til ab afgjbra, hvort

Wviljug forlikun må um J)au gjbrast, ebur eigi. j>ær

aburskrifubu reglur eiga annars, ab svo miklu leytisem

t)eim i §§ 25—27 umhbndlubu pers6num vibvikur, ab

uoidsemast meb tilliti til stærbar J)ess afbrots, i hverju

tør hafa J)ått ått. Åhrærandi t>au i § 29 umhbndlubu
tilfelli^ finnur opinber lbgsékn i J)eim einungis stab, J>egar

annabhvort einhvers daubi hefir verib orsakabur, ebur

verkinu var })annig varib, ab fleiri, en så sem skabann
*e tø, })arvib hbfbu verib settir i augsjåanlega hættu,

i ser felur yfirtrobslu annara laga, hverra

vernd vibkemur almennings stjérn. J>egar så d6mari,
Sea

>, i mebhaldi tilskipunarinnar af 20. Oktobr. -1849,
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4833. mebhbndlar })au ofrfkismål, sem hbfbast af {>eim åreitta,

4. Oktbr. ålitur ])ab efasamt, hvort sbkinni se J)annig varib, ab

hun megi afgjbrast meb friviljugum samningi, å hann

ab sonnu ekki ab halda ser fra såtta tilraunum, en £6

einungis ab taka m6t forli'kuninni meb })vi skilyrbi, ab

hun bblist stabfesting fyrnefndra yfirvalda, til hverra

hann tafarlaust å ab innsenda såttargjbrbina meb sinum

athugasemdum. i bllum bbrum tilfellum, en {)eim fyr-

greindu, eiga afbrot m6t })essari Vorri tilskipun ab

åkærast ab yfirvaldsins lilhlutan. Samt hefir Vort Can-

celli fengib myndugleika til ab leyfa g6bviljuga sattar-

gjbrb, jafnvel i malum sem vibvikja mikilvægari ofrikis-

verkum, J>egar sakarinnar sérlegu kringumstæbum er

svo varib, ab hinum åreitta {>armeb å bezta måta getur

fullnægt orbib, ån J)ess ab almennings fribur setist i

hættu af slikum samningi. — 31) J>ab fylgir fyrgreindum

åkvbrbunum, /ab laganna 6. b6kar 7. 9. og 4 4. kapitular

yfirhbfub eru afteknir, ab svo miklu leyti J)essi Vor til-

skipun ekki hefir stabfest einstaka artikula hins nynefnda

9. kapitula. Sbmuleibis burtfalla 6. b6kar 4. kapitula

15. og 4 6. artikular, ab svo miklu leyti j)eir vibvikja

pers6nulegu yfirfalli })eirra J)ari nefndu manna, og så

næstfylgjandi 47. artikuli yfirhbfub. Svo eru og 6. b6kar

5. kapitula 2. og 3. artikular, åsamt 6. b6kar 6. kapitula

artikulum 2, \\ og 13 og 6. b6kar 40. kapitula 4. art.

bldungis afteknir, eins og lika 6. békar 6. kap. 4. art.

nu ekki heimfærist nema i j^eim tilfellum, sem umhbndl-

ast i nærverandi tilskipunar § 14 og fyrsta atribi af

hennar 40. §. Loksins burtfalla })ær fleiri innbyrbis

forskiljanlegu straffs-åkvarbanir, sem i J)eim hingabtil

gildandi tilskipunum eru litgefnar fyrir åsékn m6ti J)eim

sem framkvæma opinberar erindisgjbrbir.

Hvareptir allir hlutabeigendur ser allraundirgefnasi

hegba eiga. — Gefib i Vorum koniinglega abseturstab

Kaupmannahofn J>ann 4. Oktobr. 4833.

•
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Rentekammer-Skrivelse til det islandske lite- 4833.

raire Selskabs Afdeling i Khavn, ang. Udgivelse
6# oktbr'

af et nyt Kort over Island. Khavn den 5. Oktbr.

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 521.

Det islandske literaire Selskab, som har vedtaget

aarligen at anvende endeel af dets Indtægter til at be-

sorge det Indre af Island opmaalt, samt til at oplage

specielle Korter over Landet, har, ved at tilstille Kam-

meret det hoslagt tilbagefolgende, af Adjunkt Gunn-

logsen i forrige Aar optagne Kort over Guldbringe og

Kjose Syssel samt en Deel af Arnæs Syssel, i Skrivelse

a f 1. August f. A. anholdt om, at Kammeret vilde paa-

tage sig Bekostningerne ved dette og de folgende Kor-

ters Udgivelse i Trykken.

Efter at Kammeret, med Hensyn til, at forhen-

værende Classelotteri - Inspecteur Scheel var fra -1 807
til 4815 ansat som geographisk Landmaaler ved den

ålandske Kyst- og Havneopmaaling, samt for Tiden er

overdraget at fuldfore nogle endnu tilbagestaaende Dele

a f dette Arbeide, der tillige har til Oiemed at erholde

et nyt Landkort over Island, har over fornævnte An-

dragende indhentet hans Erklæring, ligesom og senere

Betænkning derover er modtaget fra Etatsraad og Pro-

fessor Schumacher, skulde vi ikke undlade, med Hensyn
til de i ovennævnte Erklæringer gjorte Bemærkninger,

forsaavidt samme kunne benyttes ved Optagelsen af

de folgende Korter, herved at lade fblge Gjenparter
af samme. — Betræffende den attraaede Udgivelse i

krykken for
4

offentlig Regning af de specielle Korter,

da finder Kammeret, saavel med Hensyn til de hermed
forbundne- betydelige Bekostninger, som at det er paa-

tænkt at erholde et nyt Kort over hele Island, ikke

Anledning til at indlade sig derpaa, men onsker imid-

lertid, efterhaanden som Korterne blive optagne, at er-

holde samme udlaante, til deraf at kunne lade tage
Copie. _ Rentekammeret den 5. Oktobr. 1833.

9
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4833. Disposition af Sognepræst Olaf Sivertsen til

6. oktbr. Flato Kald i Bardastrands Syssel og Hustru, ang.

Oprettelse af en Stiftelse paa Flato. Flatey den

6. Oktobr. 1833. — see kgl. Confirmation 3. Oktobr.

1834.

19. oktbr, Cancellie • Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Indsendelse af Decorationer efter Afdode.

Khavn den 19. Oktbr. 1833. — Dette Canceiiie-

Circulaire er sendt til Island og publiceret i Reykjavik og Arnæs

Syssel (1834), samt i Skaptafells Syssel (1835). — Canc. 3.

Depart. Brevb. 1833, Nr. 3562—3576. Original- Aftryk som

„Circulaire", 2 Bl. i 4*°. Coll. Tid. for 1839, S. 608. Algreen- i

Ussings Reskriptsamling 1833, S. 432.

Cantzleren for de kgl. Ordener har tilkjendegivet

Cancelliet, at den Regel, hvorefter, ifdlge de ved Ridder-

ordenernes Indretning givne allerhoieste Forskrifter, en-

hver af Ordenernes Decorationer skal, naar den dermed

benaadede Person ved Doden afeaaer, indsendes til

Ordenscapitulet, for igjen, som Ordenernes Eiendom,

at tillægges sammes Decorations - Beholdning, eller i

manglende Fald dens virkelige Værdie erstattes af ved-

kommende Dbdsbo, ikke altid nbiagtigen er efterkom-

met; i hvilken Anledning bemeldte Ordenscanlzler har

andraget paa, at det maa blive indskjærpet samtlige

Skiftekommissioner og Skifteforvaltere i Danmark, at

de ved Dodsboers Behandling efter decorerede Per-

soner paasee, at den Afdodes Decoration enten ind-

sendes in natura til Ordenscapitulet, eller, naar den
/ ikke i Boet forefindes, erstattes i Penge, saavidt

Boet kan tilstrække, efter den Værdie, hvortil den efter

Evalueringen af Decorations - Beholdningen er anslaaet,

i hvilken Henseende derhos bemærkes, at Værdien

derefter er for en Elephant 500 Rbd., for et Storkors

250 Rbd., for et Gommandeurkors 74 Rbd., for et

Ridderkors 30 Rbd., og for et Solvkors eller Hæders-

tegn for Dannebrogsmænd 5 Rbd., Alt i Solv.

t
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Paa Grund heraf skulde Cancelliet, i Henhold til 1833.

den herfra under \1. April 1810 udgangne Circulair- ^q^J^
skrivelse, forommeldte Gjenstand betræffende, tjenstligst

anmode (Tit.) om, behageligen at ville give samtlige

Skifteforvaltere i det Dem anbetroede Amt det fornodne

Tilhold i Overeensstemmelse med det Ovenanførte. —
Det kgl. Danske Cancellie den 19. Oktobr. 1833.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 2. Novbr.

ar*g. Forseelse begaaet ved en Ægtevielse. Khavn
*

den 2. Novembr. 1833. — Canc. 1. Depart. Brevb.

*j$fc Nr. 2718.

Deres Hbiærv. har, ved under 2. August sidsti. at

indberette til Cancelliet, at Sognepræsten til Myrkaa i

Uefjords Syssel, Gamaiiel Thorlevsen, har, uden dertil

erhvervet Dispensation, den 1. Novembr. f. A. ægteviet

Jon Benediktsson til Salvor Gisladatter, der for 4 Aar
siden havde avlet et Barn med bemeldte Jon Benedikts-

s°ns endnu levende Broder, og om hvilket hendes For-

hold til Broderen han var vidende, — tillige fremsendt

e& Skrivelse fra fornævnte Sognepræst Thorlevsen, hvori

han, da dette er skeet af Uagtsomhed, og fordi han har
misforstaaet For. 23. Mai 1800, anholder om, at denne

forseelse maa have saa lidet trykkende Folger, som
^ligt, for ham.

Foranlediget heraf skulde man tjenstligst anmode
Deres Hoiærv. om, at ville give bemeldte Sognepræst

^horlevsen en Irettesættelse for hans ved denne Lei-

hghed udviste Forhold. — Det kgl. Danske Cancellie

den % Novembr. 4833.
/

Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske 9. Novbr

Cancellie, ang. Tiendens Erlæggelse af det offent-

lige Jordegods i Island. Khavn den 9. Novbr.

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 602.
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1833. Det kgl. Danske Cancellie har under 12. Februar

9. Novbr. d. A. behaget at forlange Kammerets Betænkning over
-~~~~ m̂^

e i ine(j Biskop Johnsens Erklæring indkommet Andra-

gende med Bilage, hvori Provsten i Sbndermule Syssel

anholder om, at en af Amtmanden for Nord- og Oster-

Amtet under 21. Novbr. 1829 afgiven Resolution, hvor-

efter der skal fordres Tiende til de Fattige af alt publik

Jordegods i bemeldte Syssel, maa blive hævet og disse

Jorder fremdeles, ligesom hidtil skal have været Til-

fældet, nyde den Tiendefrihed, det efter Lovgivningen

og en langvarig Praxis formenes at tilkomme. Lige-

ledes har velbemeldte Cancellie under 16. April næst-

efter behaget at tilstille Kammeret et i Forbindelse her-

med staaende Andragende fra ovenmeldte Amtmand,

hvori deels fremsættes de Grunde, paa hvilke han for-

mener at Tiende til Fattigvæsenet bor svares af for-

nævnte Jorder, og deels anholder om, at det kongelige

Danske Cancellie vil ved Resolution bestemme, hvad

der i denne Sag maalte findes at være det lovligste og

retteste.

Som bekjendt deles Tienden af Jordegodset i Is-

land i 4 Dele, hvoraf den ene Deel tilfalder Fattig-

væsenet. Hvorvidt offentligt og beneficeret Gods kan

tilkomme enten Frihed for denne Tiende i Almindelig-

hed, eller for den Andeel, som tilfalder Faltigvæsenet,

eller ingen af Delene, derom ere Meningerne som be-

kjendt deelte, og uagtet flere af de i nærværende Sag

anfbrte Bestemmelser, som udkom efter den forste

Tiendestatut af 1096, synes betydeligen at understbtte

Amtmand Johnssons Mening, opnaaedes dog aldrig, at

Tienden blev svaret af alle deslige Jorder, hvilket og-

saa nærmere vil erfares af vedlagte Extrakt af en Skri-

velse, dateret 20. Februar 1788, fra daværende Biskop

H. Finsen og Amtmand Stephensen, samt ligeledes med-

følgende Extrakt af en Skrivelse fra Biskop Vidalin af

4. Marts 4 820. Bestemmelserne i Reskriptet af 8. Mai

1739, hvorefter der i Island skulde fremdeles forholdes
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med Tiendens Ydelse som sædvanligt forhen havde 1833.

været, er derfor ogsaa almindeligen givet den For- 9. Novbr.

klaring, at de Jorder, som endnu ikke havde svaret

Tiende, skulle fremdeles være fritagne for samme. 1

Overeensstemmelse hermed er det, at Kammeret i Skri-

velser til det kgl. Danske Cancellie af 28. Februar 181

5

og 24. Septbr. 1831 har antaget det for rigtigst, at der

indtil videre forholdes paa ethvert Sted som hidtil har

været brugt, med mindre Vedkommende hellere maatte

i enkelte Tilfælde onske Sagen afgjort ved Domstolene,

hvilket ligeledes er af velbemeldte Cancellie antaget i

Skrivelse af 4. Oktbr. 1831 til Biskoppen over Island.

Nu at afgjore Spbrgsmaalet i Almindelighed synes

Kammeret ikke der er Anledning til, men muligen det

kgl. Danske Cancellie maatte finde samme at kunne

sættes i Forbindelse med de flere Tilfælde, det islandske

Tiendevæsen betrædende, der omhandles i vor Skrivelse

af 17. Marts f. A., og skulde Sagen i det enkelte her

omhandlede Tilfælde afgjores ved Collegii Resolution,

formenes Bestemmelsen egentlig maatte afhænge af,

hvorvidt de omhandlede Jorder hidtil have erlagt Fattig*

tienden eller ikke; men da Sag allerede, efter den ved

Cancelliets Skrivelse af 1. f. M. meddelte Underretning,

er anlagt, og Oplysningerne, angaaende om Fattigtien-

den hidtil er af disse Jorder erlagt, eller ikke, ei ere

fuldstændige, saa formener Kamm'eret det rigtigst, at

Sagen imellem Vedkommende fremmes, og at det saa-

ledes overlades til dem at see Spdrgsmaalet afgjort ved

Domstolene. Skulde det iovrigt være Tilfældet, at de

Tilskud, Fattigvæsenet behover udenfor dets ordinaire

Indtægter, ere eller blive lignede efter Tiende-Angivel-

serne, og at i saa Fald Jordeiendom tillige tages i Be-

tragtning, folger det af sig selv, at om en Jord ogsaa

maatte være fri for at svare Fattigtiende, kan det ikke

komme Eieren af saadan Jord tilgode, i Henseende til

forannævnte yderligere Tilskud , men han bor deeltage

i samme paa lige Maade som de ovrige Eiere af Jorde,
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4833. thi dette Bidrag hverken er eller kan henhøre under

r^o^T Fattigtiende.

Ved, naar Sagen er afgjort, at udbede sig om Udfaldet

underrettet, skulle vi ikke undlade herhos at lade fblge

tilbage de med velbemeldte Cancellies Skrivelser af

42. Februar og 16. April d. A., samt 4. i f. M,, fulgte

Bilage. — Rentekammeret den 9. Novembr. 4833.
>

9. Novbr. Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Udkast til Reglement for Fattig-

væsenets provisoriske Indretning og Bestyrelse

i Island. Khavn- den 9. Novembr. 1833. —
Original i Cancelliets Archiv 5 Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 603.

Det kgl. Danske Cancellie har under 4. Mai d. A.

tilstillet Kammeret herved tilbagefblgende Udkast til

et Reglement for Fattigvæsenets provisoriske Indretning

og Bestyrelse i Island, tilligemed de i Anledning af

denne Sag indhentede Erklæringer fra Overøvrighederne

og flere Embedsmænd der i Landet, samt derhos be-

haget at forlange vor Betænkning saavel over Sagen i

det Hele, som fornemmeligen over nogle særlige Poster

i Udkastet.

I Anledning heraf skulle vi tjenstl. melde, at for-

saavidt velbemeldte Cancellie har i ovennævnte Skrivelse

opkastet det Sporgsmaal, om det kunde være gavnligt,

saaledes som Amtmand Johnsson har foreslaaet, at tvende

gode og vederhæftige Mænd i Reppen udnævnes til at

assistere Repstyreren ved det Executive, og til i Sær-

deleshed at deeltage i de i fornævnte Udkasts § 10

omhandlede Ligninger og Fattigbidrag, samt at paategne

hans Regnskab, da kunne vi ikke Andet end være

enige med Cancelliet i, at en Bestemmelse herom ei

vilde blive af synderlig Nytte i Henseende til Gontrollen,

ligesom der ogsaa, saavel i Hensyn til denne som Be-

styrelsen i Almindelighed, er ved §§ 2, 16 og 19 i Ud-

kastet paalagt Sognepræsten, Sysselmanden og Amt-
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manden en særdeles Medvirkning og Tilsyn. Desuden 4833.

foreskriver § 11, at saavel Regningen over sidste Aars 9« Novbr.

Fattig-Udgifter og Indtægter, som Planen for Fattigfor-

sorgeisen og Ligningen over Bidragene, skulle aarligen

ligge til Eftersyn for Enhver, som derom vil erkyndige

sig. Disse Bestemmelser, i Forbindelse med den In-

teresse, denne Sag i det Hele maa have for Reppens

Beboere, formenes derfor at give en tilstrækkelig Con-

trol, uden at en saadan Forandring i den hidtil be-

staaende og for hensigtsmæssig ansete Bestyrelsesmaade

fornødiges, hvilken tillige, som Gancelliet har bemærket,

muligen kunde bidrage til at svække Repstyrernes In-

teresse for Sagen. Udkastets § 7 gjor den Undtagelse

fra den almindelige Regel om Forsørgelsesretten i den

Trængendes Fodedistrikt, at naar Nogen har været bo-

sat eller tjenende i et Fattigdistrikt tilsammen i 10Aar,

efter at have opnaaet 16 Aars Alder, uden der at have

nydt nogen Understøttelse af Fattigvæsenet, saa bor

han og sammesteds være berettiget til Forsørgelse;

hvis han derimod paa saadan Maade har opholdt

sig i 2 Distrikter tilsammen i 10 Aar, bor han nyde

Understottelse af hvert Distrikt i Forhold til den Tid,

han har opholdt sig i samme, men ordentligviis bor

han underholdes i det af de tvende Distrikter, hvori

han har opholdt sig længst. Med Hensyn hertil har

Gancelliet bemærket, at samme finder det tvivlsomt,

°m ikke Paragraphens Bestemmelse om Forsorgelsesrets

Erhvervelse ved et sammenlagt Ophold i 2 Distrikter i

40 Aar burde ganske bortfalde, og kun 10 eller i alt Fald

nogle færre Aars stadigt Ophold i en Gommune begrunde

Ophævelsen af Fødecommunens Forsørgelsespligt. —
Den Communerne paahvilende Byrde i Henseende til

de Fattiges Forsørgelse erholder i Almindelighed en

betydelig Forøgelse ved Fattiges idelige Flytning eller

Transport fra det ene Distrikt til det andet, samt ved
de Godtgjørelser og Afregninger, der ofte maae finde

Sted imellem de forskjellige Gommuner. Saavidt muligen
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4833. at hæve dette Forhold maa upaatvivleligen være af

9. Novbr. Vigtighed for ethvert Land, og endnu mere for Island,

hvor ikke alene det Locale lægger saa mange Hindringer

i Veien herfor, men hvor ogsaa ethvert Ridrag udenfor

Naturalforpflegningen maa formenes at være mere tryk-

kende end de fleste andre Steder. Hertil kommer, at

det muligen kunde blive et Spdrgsmaal, hvorvidt der

for Landet i Almindelighed vilde opstaae noget væsent-

ligt Misforhold, om enten et Distrikt beholder^ de Fat-

tige, som engang ere der, eller disse ombyttes fra det

ene Sted til det andet. Kammeret maa saaledes være

af den Formening, at ikke alene ovennævnte sidste

Passus i § 7 bor udgaae, men at der ogsaa er Anled-

ning til at fastsætte 5 Aar istedetfor 40, i hvilke et Di-

strikt kan blive pligtig til at overtage den Fattiges For-

sorgelse. — Dernæst har det kongel. Danske Cancellie

behaget at forlange Kammerets Retænkning med Hensyn

til Restemmelsen i § 8, hvorefter det paaligger Rep-

styrerne, igjennem hvis Distrikter Fattiges Flytning fore-

falder, at foranstalte det Fornodne, men uden at der

for saadan Flytning af de Fattige kan af de Distrikter,

igjennem hvilke den skeer, fordres Retaling, hvorimod

den Paagjeldendes Refordring, hvis samme finder Sted,

saavelsom hans Underholdning, besorges af Almuen

gratis. Vel er dette, ved oftere Igjentagelse, ikke uden

Resværlighed for de Indvaanere, som have deres Ropæle

nærmest de Veie, hvor Transporten som oftest maa fore-

falde, men desuagtet formener Kammeret, at der ingen

Anledning er til at gjore nogen Forandring heri, saavel

paa Grund af den af Cancelliet bemærkede vigtige Om-

stændighed, at det ligeledes hidtil har været Tilfældet,

at herfor ingen Godtgjorelse er tilstaaet, som ogsaa at

lignende Tjenester mod Andre end Fattige vistnok

ere meget almindelige i Island, uden at det paatænkes

herfor at modtage Retaling; heller ikke kan Uleiligheden

og Omkostningerne herved, efter de i Island stedfin-

dende Forhold, ansees at være af nogen Retydenhed,
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og ikke mindre vigtigt er det, efter hvad foran til § 7 1833.

er bemærket, at undgaae de Afregninger imellem Gom- 9. Novbr.

munerne, som heraf ville blive en Folge. — I Udkastets

§40 er det, ligesom hidtil, overladt til Stiftamtmanden og

Biskoppen selv at bestemme deres Afgift til de Fattige,

men derhos tilfoiet:
£C
hvilken de ventes at ville give

rundeligen". Ligesom dette Tillæg ikke indeholdes i

Anordningen af 17. Juli 1782 § 5, hvorved denne Fri-

hed indrommes dem, saaledes forekommer samme os

mindre passende og kunde muligen fremkalde Misfor-

ndielse fra Fattigvæsenels Side med det Bidrag, som

disse Embedsmænd maatle finde dem befdiede til
.
at

yde. — Under § 14, som omhandler Fattigvæsenets

Indtægter i Almindelighed, er under Nr. 9 anfdrt, at

Fatiigvæsenet tilfalder V* Deel af Tiende af alt lost

og fast Gods. Hvad Tienden af fast Gods eller den

saakaldle Jordtiende angaaer, da er det rigtignok Til-

fældet, at Fatiigvæsenet ikkuns tilfalder 1U Deel af samme,

men af rorligt Gods eller Lbsegodstienden tilfalder Fat-

tigvæsenet samme udeelt, naar den tiendepligtige Formue

er under 5 Hundr. ; forst naar den overstiger 5 Hdr.,

deles den i 4 Dele og kaldes Skiftetiende, hvoraf Fat-

tigvæsenet da kuns erholder en Fjerdedeel. Ligeledes

maae vi, ved i saa Henseende at referere os til en

anden Skrivelse til Cancelliet af D. D., bemærke, at da

det endnu ikke er aldeles afgjort, hvorvidt alt Jorde-

gods i Island er tiendepligtigt til de Fattige, saa kunde

ovenanfdrte Udtryk om, at Fattigvæsenet tilfalder
xk

Deel af Tiende af alt lost og fast Gods, muligen an-

tages at give en afgjdrende Bestemmelse i saa Hen-

seende, hvilket formentligen ikke er dets Hensigt. Kam-
meret formener derfor, at Nr. 2 i § 1 4 kunde forandres

derhen, at Fattigvæsenet tilfalder den samme tillagte

Andeel af Tiende af lost og fast Gods. Forsaavidt der

1 & 23, for Qere sammesteds nævnte Forseelser af de

Fattige, bestemmes corporlig Straf, maa Kammeret,

X. li. 25
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1833. skjbndt det i Hensyn til denne Straffemaade i Alminde-

^"^^^lighed henholder sig til hvad vi desangaaende have

yttret i vor Skrivelse til det kgl. Danske Cancellie af

46. Juni f. A., betræffende en ny Lovgivning om Mis-

gjerningers fremtidige Afstraffelse og Forfolgning paa

Island, dog være enigt med Cancelliet i, at der i dette

Tilfælde kunde være Anledning til denne Straffebestem-

melse. — At der ikke, saaledes som Stiftamtmanden

har foreslaaet, paalægges de Skibe, der besoge Hav-

nene, en Afgift til Fattigvæsenet, maa Kammeret, i Hen-

hold til de af det kgl. Danske Cancellie herimod anfbrte

Grunde, være aldeles enigt i.

Hvilket vi ikke skulle undlade tjenstl. at melde,

ved derhos at tilfbie, at Kammeret saaledes i det Hele,

med forestaaende enkelte Bemærkninger, tiltræderoven-

nævnte Udkast til et Reglement for Fattigvæsenets pro-

visoriske Indretning og Bestyrelse i Island, samt de

derved foretagne væsentlige Forandringer imod den i

saa Henseende tidligere intenderede Bestemmelse. —
Rentekammeret den 9. Novembr. 1833.

9. Novbr. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Sporgsmaalet om Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830. Khavn den 9.

Novembr. 1833. — Canc. 3. Departem. Brevb. 1833,

Nr. 3791.

Efter at Cancelliet paa sædvanlig Maade havde til-

stillet Amtmændene paa Island Exemplarer af de for

Danmark i Aaret 1830 udkomne Anordninger, og be-

gjæret deres Betænkning, angaaende hvilke af disse

maatte kunne anvendes der, modtog man de herhos

folgende trende Skrivelser med Bilage fra Stiftamt-

manden og Amtmændene over Islands Vest- Amt og

Nord- og Ost- Amtet, hvorefter man, i Anledning af

hvad de ovrige Amtmænd havde yttret angaaende An-

vendeligheden af For. 2. Juni 1830, om Fremgangs-
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maaden ved Udpantninger, hvilken af Amtmand Thor- 1833.

steinson var forbigaaet som uanvendelig, indhentede 9. Novbr.

hans ligeledes vedfalgende yderligere Betænkning an-

gaaende denne Gjenstand.

Med Hensyn til de i denne Betænkning anforte

Grunde, finder man, at bemeldte Forordnings Udvidelse

til Island ei er nødvendig, og at dens Nytte vil være

problematisk, og efter de Forklaringer, som bemeldte

Overøvrigheder for Resten have meddeelt, vil der efter

Cancelliets Formening ikke blive Spbrgsmaal om Ud-

videlsen til Island af andre af de i Aaret 1830 ema-

nerede Anordninger, end:

4) Forordn. 8. Januar 1830, om Afskaffelse af Stifts-

ligninger. — 2) Plak. 10. August s. A., angaaende Af-

dragsrettens Ophævelse mellem Danmark og Osterrig;

og — 3) Plak. 14. Septembr. s. A., indeholdende en

authentisk Fortolkning af Plak. 23. April 1813, angaaende

Embeds -Indkomsters Deling mellem en virkelig og en

constitueret Embedsmand.

Hvad nemlig Plak. af 9. Januar 1830, angaaende en

forandret Lovbestemmelse for Hertugdommerne om Er-

hvervelse af Forsorgelsesret ved Ophold i en Commune,

betræffer, da, om den end kan finde Anvendelse der

paa Landet, behover den dog ikke der at kundgjores

som gjeldende Lov, hvorimod det vil være nok, at Ov-

righederne kjende dens Bestemmelser, og i Henseende
lil Forordn. 17. Decbr. 1 830, om hvis Anvendelighed

biskoppen har forbeholdt sig at yttre sig nærmere,

naar han forst derom har indhentet Erklæring fra Lan-

dets Provster, da kan det forudsees, at denne Anord-

n,ngs Anvendelse vil mode betydelige Vanskeligheder

i de locale Forhold. ^
De ovennævnte Plakater af 10. August og 14. Septbr.

1830 kunne uden Tvivl gjores gjeldende paa Island

uden nogen Modificalion; hvad derimod For. 8. Januar

1830 angaaer, da vil det være i det kgl. Rentekammers

behagelige Erindring, at det under Sagen angaaende

25*
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1833. en ny Anordning om Misgjerningers Afstraffelse og For-

9. Novbr. folgning paa Island har været sat under Ventilation,
~m~'^*-'

on) ikke, i Ligbed med Bestemmelserne i bemeldte

Forordning, den paa Island ifblge Reskr. 25. Juli 1808

§ 3 stedfindende Indretning, i hvis Folge Omkostnin-

gerne i offentlige Sager, naar de overstige 200 Rbd.,

skulle udredes ved Ligning paa hele Landet med Vs

Deel af hvert Amt, burde hæves, og Udredelsen af

Omkostningerne paa slige Sager for Fremtiden paalæg-

ges hvert Amt for sig, hvilken Forandring i de gjel-

dende Bestemmelser af det kgl. Rentekammer aldeles

blev bifaldet. Da imidlertid Hans Maj*, ved allerhbieste

Resolution af 6. Marts d. A. har paalagt Cancelliet, for-

inden det udarbeidede Udkast til bemeldte Griminal-

Anordning paa nyt forelægges til allerhbieste Sanclion,

at indhente nærmere Oplysninger, om det ikke efter

de locale Forhold maatte være muligt, istedetfor de ved

Reskr. 25. Julii 1808 og 3. Mai 1816 indtil videre paa

Island som Straffe for en Mængde Forbrydelser og For-

seelser indfbrte Legems -Revselser, at paabyde andre

Straffe, saa vil der muligt endnu hengaae nogen Tid,

inden det i Lovudkastet indeholdte Forslag til en for-

andret Udredelse af Delinquent-Omkostninger kan, i For-

bindelse med Udkastets bvrige Indhold, ventes aller-

naadigst approberet, og det turde derfor være rettest

at andrage paa en særlig allerhbieste Sanction paa den

ovenommeldte Forandring i Reskr. af 25. Juli 1808 §3,

i Henseende til Udredelsen af Omkostnineerne i offent-

lige Sager.

Idet man over Forestaaende udbeder sig det kgl.

Rentekammers behagelige Yttringer, bnsker man tillige,

forsaavidt Stiftamtmanden har anfbrt, at Ligning paa

hele Landet ifblge Reskript (relt. kgl. Resol.) af 1. Juni

1831 ligeledes finder Sted med Hensyn til Omkost-

ningerne ved en Lærlings Oplærelse ved Veterinair-

skolen, at modtage velbemeldte Kammers behagelige

Formening, om ikke med Udredelsen af disse Omkost-
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ninger for Fremtiden kunde forholdes paa samme Maade, 1833.

som ovenfor med Hensyn til Delinquent- Omkostninger ^ ^TT'T^^ ° 9. Novbr.
er ommeldt, i hvilket Fald den alierhbieste Resolution,

hvorpaa efter det Foranforte maatte andrages, forment-

lig ogsaa burde omfatte de ved bemeldte Reskript

(rett. Resol.) sanctionerede Omkostninger. — Det kgl.

Danske Gancellie den 9. Novembr. 4833.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 12. Novbr.

Forslag til Forandringer med Hensyn til Lands-

overretten i Island. Khavn den 12. Novembr.

1833 \ — Canc. 3. Depart. Brevb. 1833, Nr. 3828.

I Anledning af den ved Conferentsraad Stephen-

sens Dbd opstaaede Vacance i Justitiarii-Embedet ved

den islandske Overret. har Stiftamtmanden i Island i

den herhos folgende Skrivelse af 26. April d. A. frem-

sat Forslag til en forandret Organisation af Overretten,

hvis Medlemmers Lonning formenes at staae i Misfor-

hold til det ringe Antal Sager, der aarlig forefalde ved

Retten, uagtet hvert enkelt Medlem er knapt aflagt. —
Forslaget nævner tvende Alternativer:

1) at saafremt det findes rigtigst, at Overretten,.

sotn nu, skal bestaae af en Justitiarius og tvende As-

sessorer, det andet Assessorat da combineres med Ju-

s«ls*Sekretair-Embedet, og dette combinerede Embede
atter forenes med Sysselmands -Embedet i Guldbringe

°S Kjose Sysseler, imod at dette erholder el Tillæg af

^00 Rbd. Solv, hvorhos det maatte bestemmes, at naar

Sager fra bemeldte Syssel indankedes for Overretten,

skulde Stiftamtmanden constituere en Assessor til i

Sysselmandens Sted at votere i slige Sager. — I For-

hindelse hermed er det foreslaaet, at Justitiarii Gage
, forøges med 200 Rbd. af den besparede Assessorgage,

°B at Rettens forste Assessor skulde besbrge Over-

l

) kgl. Resol. 12. April 1834.



390 Canc. Skriv. ang. Landsoverretten.

833. sætteisen af Rets-Akterne fra det islandske Sprog, imod

Novbr. det derfor ved allerhoieste Resolution af 27. April 1822

bestemte Honorar af 150 Rbd. Sblv af Justilskassen. —
2) at Overretten skulde bestaae af en Justitiarius, som

tillige skulde forestaae Sekretairforretningerne og ga-

geres med 1200 Rbd. Sblv, samt at de nærmeste Sys-

selmænd, nemlig i Guldbringe og Kjose. Arnæs og Borger-

fjord Sysseler, af hvilke den fdrstnævnte stedse og de

tvende sidste vexelviis skulde votere i Saserne ved

Overretten, hvorhos de hver især skulde lbnnes med

200 Rbd. Sblv.

Cancelliet finder ikke Anledning til at understbtte

noget af disse Forslag; thi hvad det fbrstnævnte an-

gaaer, da kan det ei være tilraadeligt, at andet Assessor-

Embede skulde combineres med et Sysselmands -Em-

bede, fordi det ikke er principmæssigt, og derhos paa

et Land som Island betænkeligt, at en Underdommer

tillige er Medlem af Overretten. Naar hans egne Sager

bleve indstævnte, skulde han vel efter Forslaget ud-

træde, men det Forhold, hvori han kom til at staae til

Overrettens bvrige Medlemmer, og den Omstændighed,

at da en anden Sysselmand, hvis Overdommer han

ellers var, blev at beskikke til Medlem af Overretten

i saadanne Tilfælde, vilde let kunne faae skadelig Ind-

flydelse paa Rettens Upartiskbed, og i alt Fald paa

Folkets Tillid til denne. Ved det omhandlede Forslag

vilde overalt kun vindes en saare ubetydelig Be-

sparelse.

Det andet Alternativ fortjener efter Cancelliets Me-

niug endnu mindre Bifald. Det vilde nemlig, foruden

hvad allerede er bemærket imod at Underdommere

tillige ere Overrets -Medlemmer, være upassende, at

Underdommere paa den Maade endog kunde komme

til at udgjbre Overrettens Pluralitet; de Inconvenientser,

som ere forbundne med at Overrettens Medlemmer ikke

samlede have Ophold i Reikevig^ vilde derved end mere

forbges, og det vilde vel blive vanskeligt, altid at faae
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Mænd til at deeltage i Overretssagernes Behandling, 1833.

der, saaledes som Forordn. 26. Januar 1821 §16 fore- 12. Novbr.

skriver, have underkastet sig den fuldstændige juridiske

Examen med bedste Charakter, fra hvilket Bud det

dog vilde være saameget betænkeligere at dispensere,

som Landets fjerne og isolerede Beliggenhed gjbr det

vigtigt, at Overretten beklædes af Mænd, som ved en

videnskabelig juridisk Dannelse ere istand til med Kraft

og Indsigt at virke for en forsvarlig Retspleies Opret-

toldelse, ogsaa ved Under - Instantserne. Den fore-

slaaede Gombination af Sekretariats-Forretningerne med
Justitiarii Embede vilde ei heller være aldeles passende

tø dennes Stilling som Rettens Formand.

Cancelliet er altsaa' sindet at indgaae med aller-

underd. Forestilling om Rettens uforandrede Organisa-

tion, og som Folge deraf om Besættelsen af Justitiariatet

paa samme Maade som hidtil. Ikkun den Forandring

med Hensyn til Rettens Personale agter man at andrage

paa, at ved forefaldende Vacance i Justits - Sekretair-

Embedet dette combineres med det andet Assessorat.

Derhos agter Gollegiet at gjore allerund. Indstilling om
saadanne Bestemmelser med Hensyn (il Rettens Med-

lemmers Indtægter, at de kunne, saavidt Omstændig-

hederne tillade det, nyde hver især en til deres Stilling

passende Gage.

De reglementerede Gager ere 900 Rbd. for Justi-

tiarius, 700 Rbd. for fbrste Assessor, 500 for anden

°g 300 Rbd. for Justits-Sekretairen, hvorhos den yngste

Assessor hidtil har nydt 150 Rbd. for Oversættelse af

Akter fra det islandske Sprog. Den afdbde Justitiarius

har imidlertid siden 1808 haft et personligt Tillæg af

300 Rbd. af den kongel. Kasse, og da Cancelliet, som

agter at indstille Etatsraad Einarsen til Justitiarius, hol-

der for, at denne gamle og værdige Embedsmand ikke

hor aflægges ringere, saa er man sindet at anbefale

ham til et lignende Tillæg, hvilket man dog formener

at kunne efter Omstændighederne overtages af Justits-
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1833. fonden. En Indtægt af 700 Rbd. forekommer Collegiet

12. Novbr. for Lidet for Overrettens forste Assessor, og han bor

formentlig forhjælpes til en foroget Indtægt af 200 Rbd.

Sblv aarlig. Dette kan skee, naar Oversættelsen af

Akter med det for samme bestemte Honorar 150 Rbd.

henlægges til dette istedetfor til andet Assessorat, og

naar han derhos i Tiden, naar Combinationen af sidst-

nævnte Assessorat og Justits -Sekretair- Embedet kan

gaae for sig, tillægges 50 Rbd. af den for Justits -Se-

kretairen reglementerede Gage. Den yngste Assessor

og Justits -Sekretair kom da til at tjene paa 750 Rbd.,

hvilket synes at staae i passende Forhold til hans For-

mænd i Retten. Men indtil den nævnte Gombination

kan foregaae, maatte de tvende Assessorer lade sig

nbie med en Indlægt af respective 850 og 500 Rbd.

Da Gagerne for den islandske Overret ere ind-

befattede under det kgl. Rentekammers Normal- Regle-

ment, har Gancelliet troet at burde forelbbig meddele

velbemeldte Kammer alt Foranfbrte, udbedende sig

Sammes behagelige Yttringer derover.

Ved denne Leilighed maa Cancelliet tillige fore-

lægge det kongl. Rentekammer eh Skrivelse af 4. Mai

d. A. fra Stiftamtmanden i Island, hvori han, ved at

indsende Etatsraad Einarsens Ansbgning om Justitiarii-

Embedet, indstiller, at Elatsraaden, efter hans derom

fremsatte Andragende, maa erholde Differencen mellem

de reglementerede Gager for Justitiarius og forste As-

sessor, eller 200 Rbd. godtgjort i Vaeancetiden, for at

han kan holdes skadeslbs for de med Justitiarii-Em-

bedets midlertidige Bestyrelse forbundne Udgifter. Dette

finder Gancelliet saare billigt, og anbefaler Opfyldelsen

til det kgl. Rentekammers gode Forsorg.

Endelig formener Gancelliet, at den i det ene va-

cante Assessorat constituerede Sysselmand, Kammerraad

Finsen, saavel som den Mand, der maatte være con-

stitueret til Assessor i Anledning af Assessor Thoraren-

sens Udtrædelse af Overretten, have billig Adgang til

i'



12. Novbr.

Canc. Skriv. ang. Landsoverretten. 393

Godtgjorelse for det extraordinaire Arbeide, hvilken 4833.

vil, i Lighed med hvad der ellers finder Sted i Con-

slitutions - Tilfælde i Embeds - Vacancer her i Riget,

kunne bestemmes for Enhver til Halvdelen af de re-

spective Assessor-Embeders faste Lbnninger, i hvilke

de ere constituerede. Ogsaa denne Punkt tnaa man
tjenstligst henstille til det kgl. Bentekammers behagelige

Afgjorelse.

Bilagene udbedes tilbagesendte med Kammerets for

ventende Betænkning. — Det kongl. Danske Cancellie

den 4 2. Novembr. 4833.

Reglement for Rævefangst og Rævetolde i
29- Novbr

Hunavatns Syssel. Ilvamm i Vatnsdal 29. Novbr.

1833. — Udgivet af Sysselmand Blondal i Hunavatns Syssel

* Henhold til Rentekammer-Skrivelse 31. Marts 1832, og stad-

festet af Amtmand Bjarni Thorarensen med TilMninger den
9

* April 1834^ see under dette Datum.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 30. Novbr,

ar*g. Fattigtiende i Sonder -Mula Syssel. Khavn

den 30. Novbr. 1833. — Original i Bispe-Archivet i

Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1833, Nr. 2955.

Deres Hoiærv. har med behagelig Erklæring af 22.

Septbr. f. A. tilstillet detle Gollegium et Andragende
med 9 Bilage fra Provsten i Sbndermule Syssel G. Poul-

v

Sen
> hvori andrages paa, at en af Amtmanden over

Nord-
g Oster- Amtet under 21. Novbr. 1829 afgiven

Solution, hvorved bestemtes, at der skulde beregnes ^
Tiende

til de Fattige af alt publique Jordegods inden

S°ndermule Syssel, maatte blive ophævet, paa det at

Kirke- eller Mensalgodset fremdeles kan nyde den

Tiendefrihed, det efter Lovgivningen tilkommer og det
efter en langvarig Praxis skal have nydt.
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1833. Efter at Cancelliet herom har corresponderet med

30~Novbr
det kongl. Rentekammer, skulde man tjenstlig tilmelde

Deres Hbiærv. til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendlgjorelse, at ligesom Gollegiet under 4. Oktbr. 4831,

i Anledning af en Forespbrgsel fra personel Capelian

Arnesen for Vatyjofstad Menighed i Nordermule Syssel,

om der skal ydes Tiende til de Fattige af Kirke- og

Klosterjorder, tilskrev Deres Hbiærv., at man ansaae det

for rigtigst, at der indtil videre forholdes paa ethvert

Sted, som der hidtil har været Brug, med mindre Ved-

kommende hellere i enkelte Tilfælde bnske Sagen af-

gjort ved Landets Lov og Ret, saaledes finder man ei

heller, at der er Anledning til nu at afgjbre Spbrgs-

maalet i Almindelighed, men at det bor forblive ved

bemeldte dette Gollegii Skrivelse af 4. Oktobr. 4831,

hvorhos Cancelliet dog skulde bemærke, at dersom det

skulde være Tilfældet, at de Tilskud, Fattigvæsenet be-

hover udenfor dets ordinaire Indtægter, ere eller blive

lignede efter Tiende - Angivelserne, og at i saa Fald

Jordeiendom tillige tages i Betragtning, fblger det af

sig selv, at, om en Jord ogsaa maatte være fri for at

svare Fattigtiende, kan dette ikke komme Eieren af en

saadan Jord tilgode i Henseende til fornævnte yder-

ligere Tilskud, men han bor deellage i samme paa lige

Maade, som de bvrige Eiere af Jorde, thi dette Bidrag

hverken er eller kan henhbre under Fattigtiende. —
Det kgl. Danske Cancellie den 30. Novembr. 4 833 1

.

li. Decbr. Skrivelse fra Departementet for de udenlandske

Sager til Rentekammeret, ang. Fremmedes Fiske-

rier under Island. Khavn den 11. Decbr. 1833.

— Efter Originalen i Rentekammerets Archiv.

') s. D. Cancellie-Skrivelse af samme Indhold til Amtmanden

over Nord- og Oster-Amtet, samt Communication til Rente

kammeret. Canc. 1. Dep. Brevb. sst.
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I Anledning af det kgl. Rentekammers behagelige 1833.

Skrivelse af 4 6. f. M.\ angaaende det Afbræk, som H> Decbr.

Islændernes Fiskerie lider ved at hollandske, belgiske

°g franske Fiskerfartoier gaae paa Fiskefangst nær

under Island, og det i bemeldte Skrivelse indeholdte

Forslag, enten med et Antal af mindre Fartoier at

bringe de fremmede Fiskere fra Landet, eller at op-

toge og confiskere deres Fartoier, forsaavidt de ikke

efter Paamindelse maatte fjerne sig, undlader Departe-

mentet ikke i tjenstligst Gjensvar at melde, at det

ikke har Noget imod Udforeisen af det nævnte Forslag

at erindre, naar den ikkun finder Sted i Medhold af og

1 Overeensstemmelse med de kongel. Anordninger, og

navnligen Forordn, af 43. Juni 4787.

Hvad det af Sysselmand Abel fremsatte Forslag,

a t det maatte formenes alle udenrigske Fiskerskibe at

komme Landet nærmere end paa 3 a 4 Miles Distance,

aogaaer, da vil det af Departementets Skrivelse af 3.

Juni "1848 være i det kongl. Rentekammers behagelige

Erindring, at allerede i ældre Tider have kongelige

under Island opsendte Krigsskibe sbgt at gjore en saa-

dan Paastand gjeldende, uden at de fremmede Skip-

pere have villet erkjende denne som forpligtende for

) i Anledning af Andragende fra Sysselmand Abel paa Vest-

DQannberne, at Fiskeriet sammesteds lider betydeligt Af-

bræk ved at fremmede Fiskerskibe fiske saa nær under

Landet, og Stiftamtmand Kriegers Henstilling, hvorvidt

det maatte være passende at lade de hollandske, belgiske
og franske FiskefartBier paaminde om deres Pligt til at

holde sig fra Landet, samt at Sysselmand Abel til den
Ende maatte blive underrettet om den Distance, som de
fremmede FiskefartBier skulle fjerne sig fra Landet, og
orn det derhos maatte være ham tilladt, da der paa Stedet
er et tilstrækkeligt Antal af mindre Fartoier, med disse
enten at bringe de fremmede Fiskere fra Landet eller at
optage og confiskere dem, forsaavidt de ikke efter Paa-
mindelse maatte fjerne sig". - Rentek. Isl. Copieb. 10,
Nr. 608.
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1833.

11. Decbr.

dem. Det vilde derimod stemme mere med det al-

mindelige Begreb om Territorial-Hoihed, forsaavidt denne

bestemmes ved Skudvidden, at fastsætte en Distance

af \ Miil, hvilken, omendskjdndt den er noget stbrre

end den i Almindelighed antages at kunne være, dog

kommer den almindeligen antagne Distance nærmere,

og derfor muligen snarere kunde ventes af vedkom-

mende Fremmede at ville blive anerkjendt.

De med det kgl. Rentekammers ovenmeldte Skrivelse

fulgte Bilag sendes herved tilbage. — Det kgl. Depar-

tement for de udenlandske Sager den 11. Decembr.

1833.

u. Decbr. Rentekammer-Skrivelse til det kong]. Danske

Cancellie, ang. Spfirgsmaalet om Udvidelse af

Forordninger fra 1830 til Island. Khavn den

14. Decembr. 1833. — Rentek. Isl. Copiebog 10,

Nr. 655.

Det kgl. Danske Gancellie har under 9. f. M. be-

haget at forlange Kammerets Betænkning, angaaende

hvorvidt de for Danmark i Aaret 1830 udkomne An-

ordninger kunne anvendes paa Island, ved derhos til-

lige at lade fblge de herover fra Stiftamtmanden og

Amtmændene sammesteds indhentede og herved til-

bagefolgende Erklæringer.

•
1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstl.

at melde, at man med velbemeldte Cancellie maa være

enigt i, at Plak. af 9. Januar 1830, angaaende en for-

andret Lovbestemmelse for Hertugdommerne om Er-

hvervelse af Forsorgelsesret ved Ophold i en Commune

in. v., ikke behover at kundgøres for Island som gjal-

dende Lov, men at det vil være nok, at Øvrighederne

kjende dens Bestemmelser. — Ligeledes tiltræde vi

den Formening, at det ei er nbdvendigt, at Forordn,

af 2. Juni 1830, om Fremgangsmaaden ved Udpant-

\
ninger, udvides til Island, og at der iovrigt ikke kan
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blive SpGrgsmaal om Udvidelsen til Island af andre af 1833.

de i Aaret 4 830 emanerede Anordninger, end:

1) Forordn. 8. Januar 1830, om Afskaffelsen af

Stiftsligninger, — 2) Plak. 10. August s. A., ang. Af-

dragsrettens Ophævelse imellem Danmark og Osterrig,

og — 3) Plak. 14. Septbr. s. A., indeholdende en au-

thentisk Fortolkning af Plak. 23. April 1813, angaaende

Embeds - Indkomsters Deling imellem en virkelig og en

constitueret Embedsmand.

Af disse trende Anordninger formenes Plak. 10.

August og 14. Septbr. 4 830 at kunne gjbres gjeldende

paa Island uden nogen Modifikation, samt at, i Over-

eensstemmelse med Forordn. 8. Januar 1830, Sliftslig-

ninger bOr ligeledes afskaffes i Island, i hvilken Hen-
i

seende vi ikke skulle undlade at henholde os til hvad

vi desangaaende have yttret i vor Skrivelse til velbe-

meldte Cancellie af 16. Juni f. A. og 11. Mai d. A.,

ved derhos at bemærke, at foruden den Ligning over

hele Landet med Va Deel af hvert Amt, som finder

Sted ifdlge Reskr. 25. Juli 1808 § 3, naar Omkostnin-

gerne i offentlige Sager overstige 200 Rbd. r. S., er

vel ligeledes ved kgl. Resolution af 1. Juni 1831 fore-

skreven Ligning over hele Landet med Hensyn til Om-

kostningerne ved Islænderes Oplæreise ved Veterinair-

skolen, men foruden at Bestemmelserne i allerhoist-

bemeldte Resolution endnu ikke ere komne i Anven-

delse, saaledes er Kammeret ogsaa, efter derom gjort

Andragende, sindet at indgaae med allerund. Forestilling

om nogle nærmere Bestemmelser i saa Henseende,

samt derhos tillige allerund. at andrage paa, at hvert

Amt betaler selv, uden Deeltagelse af de andre Amter,

for de Lærlinge, det maatte nedsende til Veterinair-

skolen. — Rentekammeret den 14. Decembr. 1833.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden over u. Decbr

Vester-Amtet, Thorsteinson, ang. midlertidig Ned-
-
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* 833. sættelse af Jordtienden af Lambastaflir i Myra

u^Decbr. Syssel. Khavn den 14. Decembr. 1833*. —
Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 660.

Efter at Kammeret, i Anledning af et med Hr. Amt-

mandens behagelige Betænkning af 20. Juli d. A. led-

saget Andragende fra Opsidderen paa Gaarden Lamba-

stader i Myre Syssel, Bergthor Thorvaldsen, hvori han

anholder om, at denne hans Beboelsesgaard, formedelst

den samme ved Sandflugt tilfbiede Beskadigelse, maa

vorde nedsat fra 40 til 30 Hundreder i Dyrhed, har

brevvexlet med det danske Gancellie, skulde vi ikke

undlade tjenstlig at melde til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at den an-

sbgte Nedsættelse i Jordens Dyrhed ikke kan bevilges,

men derimod tillades det, med Hensvn til at saavel

Sysselmand Sverrissen som Forpagter af Kongetienden,

som ogsaa de bvrige Tiendetagere, have samtykket i

' Nedsættelsen, at Tienden af den omhandlede Jord i de

næst paafolgende 6 Aar ikkuns opkræves efter en

Dyrhed af 30 Hundrede, dog under den Betingelse, at

denne Nedsættelse forst bevilges, naar Opsidderen for

Hr. Amtm. godtgjor, at Gaardens Huse ere henflyttede

til et bekvemt Sted. — Rentekammeret den 14. De-

cembr. 4833.

n. Decbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Bevilling til

Handel paa Raufarhofn. Khavn den 14. Decbr.

1833. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 657.

Forhenværende Faktor hos Handelshuset Orum &

Wulff, J. Johnsen, har anholdt om Tilladelse til at maatte

oprette et Handels - Etablissement paa Udliggerstedet

Raudarhavn, uden derhos tillige at etablere en fast

Canc. Skriv. iC Januar 1834.

i
«'-•- - v • • * -
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Handel i en af Kjobstederne i Island; ligeledes har han 1833.

anholdt om, at faae den Hans Majestæt tilhorende Jord \^~j)e^fa
Raudarhavn tilkjobs eller mageskiftet.

Dette Andragende, tilligemed en Skrivelse fra Can-

cellieraad og Sysselmand Bjornsen desangaaende, skulle

vi ikke undlade herved at tilstille Hr. Amtm. ved der-

hos at tilfbie, at under Iagttagelse af de isv rigt fore-

skrevne Bestemmelser for Handel paa Udliggerstederne,

samt forsaavidt Hr. Amtm. befinder ham qvalificeret til

at meddeles Rettighed til at etablere Handel der paa

Landet i Almindelighed, haves fra Kammerets Side ikke

Noget imod, at dette skeer, under den Betingelse, at

han for det Første eller indtil videre fritages for tillige

at oprette stadig Handel i en af Islands Kjbbsteder.

Hvilket vi tjensll. skulde melde Dem til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjbrelse for bemeldte J. Johnsen og

bvrige Vedkommende.

Hvad derimod angaaer hans Andragende om at

erholde Jorden Raudarhavn tilkjobs eller mageskiftet,

da maae vi, forinden videre herved foretages, anmode
Dem om, ved det Indsluttedes Tilbagesendelse, herover
at meddele os Deres behagelige Betænkning saavel med
Hensyn til, om Salget af denne Jord kan ansees hen-

sjgtsmæssigt, for det Tilfælde, at Flere maatte attraae

a t etablere Handel paa Raudarhavn, samt om, forsaavidt

kalg kan tillades, paa hvad Maade dette rigtigst bor
efter Omstændighederne foranstaltes. — Rentekammeret
den 14. Decembr. 1833.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Salget af Jorder, til-

tende Storolfshvul Kirke. Khavn den 17. Decbr.

1833. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1833, Nr. 3124.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. have med Skrivelse
af 4. Martii d. A. tilstillet dette Collegium en Skrivelse

17. Decbr.
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4833. fra Sognepræsten til Storolfshvol og Sigluvig Præstekald

Decbr. inden Rangervalle Syssel, Thorarensen, hvori han, som

i 1827 paa Auction kjobte sig Jorden Storolfshvol, paa

hvis Grund Kirken staaer, og nogle af de Kirken til-

lærende Hjaleier, hvorimod Kirkejorderne DufJ)ekja og

Mifckriki, samt de bvrige Hjaleier, særskilt afhændedes

uden videre Forbindelse med Kirken, end med den

Forpligtelse, at sidstnævnte tvende Jorder skulde, naar

Kirkens Portionsbeholdning og aarlige Indkomster ikke

blive tilstrækkelige til dens Vedligeholdelse, da bidrage

det Manglende saaledes, at Kirkejorden Dutyekja erlagde

2
/5 Dele deraf, og Mifckriki Vs Deel — forespbrger, om

og hvorvidt Salget af Storolfshvol Kirkes Jorder kan

ansees rettelig skeet eller ei.

Efter at man i denne Anledning ved Hr. Stifl-

amtm." og Deres Hbiærv." Skrivelse af 12. August

sidsti. har erholdt yderligere Oplysning om de fra

Storolfshvol Kirke særskilt afhændede Jorder, og der-

efter har brevvexlet med det kgl. Rentekammer des-

angaaende, skulde man tjenstl. tilkjendegive Hr. Stift-

amtm. og Deres Hbiærv., at forsaavidt det nu er bragt

i Erfaring, at daværende Stiftsbvrighed har meddeelt

Approbation til Salg paa de stedfundne Vilkaar, skjbn-

ner Cancelliet ikke, at samme hertil har været beret-

tiget, da det efter de meddelte Oplysninger maa an-

sees afgjort, at samtlige Jorder tilhore Kirken uden

nogensomhelst Indskrænkning; heller ikke kan dette

Collegium være enigt med hvad Hr. Stiftamtm. og Deres

Hbiærv. i bemeldte Skrivelse af 42. August d. A. har

yttret, at i det Hele taget Intet illegalt har fundet Sted

ved dette Salg, og at fornævnte Eiendomme ikke kunne

siges at være skilte fra Kirken: thi for det Fbrste er

dette Tilfældet med nogle af Hjaleierne, hvilke, som

ogsaa Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. senere have

bemærket, ere solgte uden noget Vederlag til Kirken,

og hvad Jorderne DufJ)ekja og Mibkriki angaaer, er det
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en væsentlig Forskjel, om Indlægterne af samme aarlig 1833.

og for bestandig tilfalde Kirken, eller den hos disses l?« Decbr.

Eiere ikkuns har Adgang til, naar Kirkens Udgifter skulde

overstige dens bvrige Indtægter, at erholde et partielt

Bidrag.

Som en Fblge. af det Foranforte maa Salget ifolge

Gondilionerne af 26. Septbr. 4827 ansees ugyldigt, og

Kirken igjen restitueres i sin forrige Forfatning, enten

saaledes, at Kirke -Eieren tilkjober Kirken de særskilte

solgte Jorder og Hjaleier, saa at disse igjen tilhore

Kirken som tilforn, eller hele Eiendommen med Hjaleier

sælges under Eet, imod at de nærværende Eiere pro

rata dele den Kjbbesum, hvortil Eiendommen samlet

udbringes, imellem sig, og ibvrigt i fornbdent Fald for-

beholdes Regres til den forrige Sælger eller hans Bo.

Hvilket tjenstl. tilmeldes Hr. Stiftamtm, og Deres

Hoiærv. til videre Bekjendtgjbrelse og derefter foiende

Foranstaltning.

Den indsendte Skrivelse fra Landfoged Thorgrim-

sen fcilger hermed tilbage. — Det kgi. Danske Gancellie

den 17. Decerabr. 1833.

Gancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 1834.

Tiende af Inventarii - (bilder , samt af leiede^J^1

;

Creaturer. Khavn den 4. Januar 1834 h —
Original i Rentekammerets Archiv; Canc. 1. Depart. Brevb.

^34, Nr. 16.

Paa Grund af et Andragende fra daværende Amt-
mand over Islands Nord- og Oster-Amt, Johnsson, om,
at en Bestemmelse maatte erholdes for, om eller hvor-

vidt Selveiere, der selv beboe deres egne Gaarde, ere

berettigede til at paastaae et vist Antal Kber og Faar,

som de holde paa bemeldte Gaarde, undtaget fra Lose-

gods-Tiende, da disse Creaturer skulle betragtes som

O Forordn. 14. Mai 1834.

26
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4834. henhorende til Gaardens faste Besætning, saaledes
4. Januar, udgjbrende en Deel af samme, at Tienden af dem maa

ansees indbefattet i Tienden af Gaarden eller Jord-

' Tienden, forlangte det kgl. Rentekammer, ved at frem-

sende Betænkninger herom fra Stiftamtmand Hoppe og

Amtmand Thorsteinson, ledsagede af de af Sysselmæn-

dene meddelte Oplysninger, i Skrivelse af 6. Decembr.

4828 dette Gollegii Betænkning herom, idet velbemeldte

Kammer yttrede, at Qvæstionen, der i paakommende

Tilfælde maatte være at afgjbre ved Domstolene, saavei

ved den gamle, tildeels endnu gjeldende, Lovgivning

angaaende Tiendevæsenet paa Island, som ved Reskr.

af 17. Juli 1782, maa ansees afgjort derhen, at Ved-

kommende ikke er berettiget til den ommeldte Tiende-

frihed. y*ji
r

:['-. > : 4i>
j ifi ;•

I Gjensvar herpaa af 27. Januarii 1829 yttrede

dette Collegium, at, da det er in confesso, at der af

et vist Antal til en Gaard henhorende Creaturer ingen

Tiende svares, naar Gaarden bortbygsles, saa fore-

kommer det Cancelliet antageligst, at den samme Be-

sætning ei heller skal svare Tiende, naar Eieren selv

bruger Gaarden. Ibvrigt var man med Kammeret al-

deles enig i, at Spbrgsmaalet efter sin Natur henhorer

til Afgjbrelse ved Domstolene, men da det dog, forme-

delst dets indgribende Virkning og Rettergangens Ufuld-

kommenhed paa Island, maatte ansees bnskeligt, at en

saavidt som mulig almindelig Regel kunde gives, saa

henstillede man til velbemeldte Kammer, om Samme

ikke maatte linde det hensigtsmæssigt, at der forinden

endelig Resolution i denne Sag afgaves, endnu ind-

hentedes Landsoverrettens og Biskoppens Erklæringer.

Det kel. Rentekammer har derefter ved Skrivelse

af 17. Marts 1832 tilstillet dette Collegium Betænkninger

fra den kgl. Landsoverret paa Island og Biskop Johnsen,

og forlangt dette Gollegii yderligere Betænkning, an*

gaaende flere Spbrgsmaal, med Hensyn til Tiende ^

Qvilder eller den Besætning af Creaturer, som af Jord-
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brugere holdes, hvorom Meningerne mellem de islandske 1834.

Authoriteter ere deelte, og som kunne behove en nær- 4. Januar,

mere Afgjorelse, end den, der findes i den hidtil ema-

nerede Lovgivning.

Velbemeldte Kammer erklærer sig enigt med Gan-

celliet i, at det maa være uden Indflydelse paa For-

pligtelsen at svare Tiende af Gaardens Besætning,

enten Eieren selv beboer og bruger sin Gaard eller

han har bortbygslet den, og at derfor, saafremt der er

Hjemmel for, under Tienden af en bortbygslet Gaard

at indbefatte Tienden af et vist Antal Qvilder, den

samme Ret da ogsaa bor tillægges Eieren, naar han

selv beboer sin Gaard; og skjdndt der nu, med Hensyn

til hortbygslede Gaarde, efter de indkomne Erklæringer,

ikke alene ingen positiv Hjemmel haves for, at et vist

Antal Qvilder kunde folge sammen tiendefrit, men saa-

dant endog synes at være i Strid med de Love, ved

hvilke Tienden i Island er bleven indfort og stadfæstet,

saa har dog saadan Tiendefrihed været hjemlet ved

flere Aarhundreders Sædvane, og da denne ved sin

Ælde upaatvivlelig maa have vundet Lovskraft, synes

der nu ei at være Grund til at hæve den, naar hen-

sees til de Omstændigheder, hvorved den ifolge Er-

klæringerne er fremkaldt.

Imidlertid haves der, efter de indhentede Erklæ-

nnger, ei nogen fast Regel for, hvor mange Qvilder en

Leilænding kan holde tiendefrie paa sin tilbygsiede

Gaard. — Kammeret ytlrer, at saavidt man kan skjonne

undtages uden Tvivl fra Tienden alle de Qvilder, som
ll ^igemed Gaarden ved dens Bygsling ere af

^orddrotten overladte Leilændingen, siden disse vel

bragtes, eller i alt Fald angives, som den Gaarden
øgende Besætning. — Men ligesom dette med Hensyn
ll1 Leilændingen medfarer et Misforhold, idet det beroer
paa privat Overeenskomst med Jorddrotten, hvor mange
Qvilder denne vil lade folge Gaarden, og som, i det
mindste paa flere Steder, snart er et storre, snart et

26»
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1834. mindre Antal, uden noget Forhold til Gaardens Dyrhed,

4. Januar, saaledes vil og ved de Gaarde, som beboes og bruges

af Eieren selv, en Regel savnes, siden alle Creaturer

paa samme kunne unddrages Tiendeafgiften, ved at

blive erklærede for Gaardens faste Qvilder, hvilket og

paa flere Steder er forsogt, efter hvad de indkomne

Erklæringer vise. — Det kgl. Rentekammer anseer det

derfor nodvendigt, at der ved at afgjbre Sporgsmaalet,

om Selveiere kunde undtage Qvilder for Tiendeafgiften,

tillige bor fastsættes en almindelig Regel for, hvor stort

et Antal Qvilder der bor være tiendefrit, saavel paa

de bortbygslede, som paa de af Selveierne selv be-

boede Gaarde, og foreslaaer som Regel, hvad der efter

Landsoverrettens Erklæring kan ansees for det almin-

deligste, at der med en 20 Hdr. Gaard folge 4 Qvilder,

eller at 4 Qvilde for hver 5 Hdr. af Gaardens Dyrhed

fritages for Tiende.

Med Hensyn paa de Jorder, som ere solgte fra

forrige Skalholts Bispestol, yttres, at det er anseet tvivl-

somt, om Reglen angaaende Tiendefrihed for et vist

Antal Qvilder her kunde ansees anvendelig. — Man

har argumenteret , herimod fra den Omstændighed, at

disse Jorder ifolge Auctions- Conditionerne ere solgte,

deels med Fritagelse for Jordtienden, deels med det

Vilkaar, at ingen faste Qvilder maae folge Gaardene,

naar disse bortbygsles. — Deraf, at Eierne af disse

Gaarde ere fritagne for Jordtienden, fblger rigtignok,

at de ikke kunne paaberaabe sig den Omstændighed,

som er den oprindelige Anledning til Tiendefrihed for

Gaardenes Besætning, nemlig at dette er en Slags Er-

statning for at Jordbrugere ere vedblevne at svare

Jordtienden efter Gaardenes gamle Dyrhed, uanseet at

Landskylden — den egentlige Basis for Tienden —

-

ikke nær er det, den var fordum, da Tienden blev

indfort, nemlig Vio Deel af Jordens Dyrhed; men paa

den anden Side maa erindres, at det i sig selv ikke

er usandsynligt, at man med den ved Auctions -Condi-
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iionerne tilsagte Tiendefrihed har tilsigtet, at den samme 1834.

Frihed for Tiende, som forhen havde fundet Sted paa 4. Januar,

bispestolens Godser, skulde fremdeles vedblive ufor-
*

audret, uagtet de nu gik over til privat Eiendom, og

da det maaskee endog kunde være muligt, at der, saa-

længe disse Gaarde havde ligget under Bispestolen,

ikke har været ydet Tiende af deres Besætninger, saa

ffiaatte, under hiin Forudsætning, Kjoberne ogsaa er-

hverve dem med samme Ret, hvormed Bispestolen for-

hen havde besiddet dem, altsaa med Frihed for Qviide-

tienden. Hvortil endnu kommer, at det Udtryk: „Frihed

for Jord ti en den" svnes at maatte indbefatte Frihed

for Tiende, ikke alene af Jorderne i og for sig selv,

oien ogsaa af de Qvilder, der, efter det Foranfbrte,

ifolge Sædvane betragtes som Pertinents til Jorderne,

hvilke efter de i Tidens Lob forandrede Forhold ikke

Qiere i og for sig selv, men kun i Forbindelse med
besætningen eller Qvildeme, nogenlunde faae den Værdie,

som kan begrunde den fulde oprindelige Jordtiende. —
Hvad den Omstændighed betræffer, at der med disse

Gaarde ei kunde fdlge faste Qvilder, da erindres, at

da det Udtryk „faste Qvilder" kan tages i en dobbelt

Betydning, og det er aabenbart, at Forbudet mod faste

Qvilder i Auctionsconditionerne, efter hvilke Skalholts

Bispestols Jorder ere solgte, alene sigter til faste Qvil-

der i egentlig Forstand, hvilke maatte fblge Gaardene

saalænge disse vare beneficeret Gods, men som maatte

ophore, da Jorderne kom i privat Eie; saa er der ved

det her omhandlede Vilkaar i Auctionsconditionerne

aldeles ikke bevirket nogen Forskjel i Henseende til

Qvilde- Besætningen mellem de paa forrige Skalholts ^
Bispestols Godser beliggende Gaarde og alle ovrige

private Jorder i Island; hvorimod begge Slags Eien-

domme meget mere ere bragte, forsaavidt, under een .

°8 samme Regel, at det nemlig beroer paa privat Over-

eenskomst mellem Jorddrotten og hans Leilænding,

hvormange Qvilder den Sidste skal modtage med Gaar-
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834. den, 02; deraf synes atter at folge, at den samme Regel,

Januar, som bliver gjort gjeldende for alle andre Jorder, ogsaa

maa folges paa forrige Bispestols-Jorderne, nemlig, at

et Qvilde frilages for Tiende for hvert 5 Hdr. af Jor-

dernes gamle Dyrhed.

Det kongl. Rentekammer yttrer endvidere, at der

ogsaa med Hensyn til de bvrige Qvilder, som foruden

det fritagne Antal holdes paa Gaardene, opstaaer flere

Spbrgsmaal, som det synes rigtigst ved denne Leilighed

at afgjbre.

1 Henseende til Spbrgsmaalet: om Tienden af ud-

leiede Creaturer skal udredes af Eieren eller Brugeren,

bemærkes, at det maa være uden væsentlig Indflydelse

paa Retsforholdet mellem Eier og Leier indbyrdes, enten

Tienden præsteres af den Ene eller den Anden; og at

Spbrgsmaalets Besvarelse ei heller kan være af Vigtig-

hed, forsaavidt Tienden, hvad enten den præsteres af

Eier eller Leier, tilfalder de samme Tiendeberettigede,

hvilkel, paa en enkelt Undtagelse nær, altid finder Sted,

naar baade Eier og Leier have Ophold i det samme

Tiendedistrikt; — men naar dette ikke er Tilfældet,

•bliver det nødvendigt 1
at afgjbre, om Tienden tilfalder

de Tiendeberettigede der, hvor Eieren boer, eller dem,

der hæve Tiende der, hvor Leieren har Ophold. —
Og da nu Tienden af faste Eiendomme maa erlægges

til de Tiendeberettigede paa det Sted, hvor Eiendom-

men er beliggende, uden Hensyn til Eierens personlige

Opholdssted, saa synes det og mest stemmende med

Sagens Natur, at Tienden af udleiede Creaturer er-

lægges til de Tiendeberettigede paa det Sted, hvor

Creaturerne findes paa den Tid, de skulle angives til

Tiende, uanseet at Eieren boer andetsteds.

Fremdeles har det kgl. Rentekammer yttret, at det

, med Hensyn til den Tiendefrihed, som ifblge Lovgiv-

ningen, in specie Anordningen af 17. Juli 1782 §4, 6,

tilkommer geistlige Personer, er anseet tvivlsomt, om

') saal. Brevb.j Originalen har: „unddvendigt".
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samme ogsaa gjelder for de Qvilder, som Geistlige 1834.

udleie til Andre; i hvilken Henseende velbemeldte Kam- 4. Januar,

^er mener, at} ihvorvel Udtrykkene i de citeerte §§
ere saa almindelige, at derunder kan indbefattes ogsaa

de af Geistlige udleiede Qvilder, saa giver Bestemmel-

sen i § 5, om den Tiendefrihed, som tilkommer, blandt

Flere, ogsaa Biskoppen, fuld Fbie til at indskrænke den

de Geistlige i §§ 4 og 6 hjemlede Tiendefrihed til det

Gods, de have til Brug og Husholdning paa deres Bopæl.

Med Hensyn til det ovenberorte Tilfælde, hvor det,

°ni end baade Eieren og Leietageren boe under samme
Tiendedistrikt, alligevel ikke bliver uden Indflydelse

paa, hvem Tienden skal tilfalde, om det præsteres af den

Ene eller den Anden, er bemærket: at da efter Lov-'

Sivningen Tienden tilfalder, saa ofte det angivne tiende-

pligtige Gods ikke belbber til 5 Hdr. i Dyrhed, alene

de Fattige, medens den Tiende, som falder af Gods,

der udgjbr 5 Hdr. i Dyrhed eller derover, er den saa-

kaldte Skifte ti ende, der deles i 4 Dele, mellem Kon-

gen, Kirken, Præsten og de Fattige, saa vil det vel

kunne indtræffe, at Fattigvæsenet derved, at Qvilde-

tienden hæves hos Leietageren og ikke hos Eieren,

kan faae en Deel Tiende for sig alene, som det under

den modsalte Fremgangsmaade havde maattet dele med
de andre tre Tiendeberettigede, hvilket nemlig maa
blive Tilfældet, saa ofte de udleiede Qvilder, sammenlagte

^ed Leietageren s ovrige tiendepligtige Gods, ikke

udgj6*r en Dyrhed af 5 Hdr., men Eieren derimod be-

sidder saa meget Gods, at han, ved at beregne Qvil-

derne under samme, vilde kunne angive de fulde 5

Hdr. Dyrhed. — Men ligesom Kammeret formener, at

den Indflydelse, som Forskjellen mellem Tiendegods
a^ 8 Hdr. og af ringere Dyrhed har, med Hensyn til

Maaden, paa hvilken Tienden beregnes, ikke burde be-

virke nogen Forandring i det antagne Princip, at be-

lagte leiede Qvilder som henhbrende til Leietagerens

hendepligtige Gods, saaledes troer det ogsaa, at den
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1834. samme Grundsætning her maa fblges, naar der bliver

Januar. Sporgsmaal om, hvem Tienden skal tilfalde.

Slutteligen har velbemeldte Kammer bemærket, at

da samtlige her omhandlede Sporgsmaal, saavel hvad

Kongetienden, som de andre Tiender angaaer, egent-

ligen vedrbrer de Tiendeberettigedes private Interesse,

kunde det synes betænkeligt, at bevirke nogen lov-

bestemt Forandring i de bestaaende Forhold, i det

mindste forsaavidt de nuværende Embedsmænd og

Tiendeforpagtere vedkommer; men naar hensees til, at

de Bestemmelser, som efter det Foregaaende formenes

at burde tages i denne Sag, dog vel alle kunne be-

tragtes som en nærmere Forklaring af de alt givne

Love og indfbrte Retsregler, og at derhos vel egentlig

blot en Forandring i Fordelingen af Tiendens Ydelse

mellem Distriktets Beboere, men neppe nogen Formind-

skelse af Tiende- Afgiften i det Hele vil bevirkes, saa

formenes, at der ikke i saa Henseende vil mode nogen

Vanskelighed.

I Anledning af de her fremsatte Sporgsmaal og

det kgl. Rentekammers derom yttrede Formening, skulde

Gancelliet tjenstl. bemærke, at i Henhold til hvad dette

Collegium alt forhen har yttret, maa man være enig i,

at en Eier, der selv bruger sin Jord, ligesaavel som

Leilændingen, bb'r antages, ved at svare Tiende af Jor-

den efter den gamle Taxt eller saakaldte Dyrhed, tillige

at gjbre Fyldest for Tienden af det Antal Qvilder, der

horer til dens ordinaire Besætning, og forsaavidt der

sporges om det Antal Qvilder, der saaledes maa gaae

fri for særlig Tiendeafgift, saa synes den af velbemeldte

Kammer yttrede Mening, at det bbr være 1 Qvilde for

hver 5 Hdr. af Gaardens Dyrhed, at have Rimelighed

for sig, og skjbndt en slig Bestemmelse vel ikke ube-

tinget vil stemme med det bestaaende Forhold, saa

synes dog en fast Regel, som i de fleste Tilfælde vil

svare til det hidtil Gjeldende, at være at foretrække

for den nærværende Usikkerhed.
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Derimod turde det være meget tvivlsomt, om Be- 4834.

sidderne af de med Tiendefrihed solgte, den forrige 4. Januar.

Skalholt Bispestol tilhorende Jorder, ogsaa kunde have

de Qvilder frie for Lbsegods- Tiende, som vilde være

indbefattede under Jordtienden, hvis den blev svaret

Foruden at Udtrykkene i Auctions-Gonditionerne sytieå

niere at tale mod, end for slig Frihed, turde det og i

sig være rimeligt, at det alene var Jorden, der skulde

beholde den Frihed, som den forhen havde, paa Grund
af at den tilhorte Bispestolen, men at derimod de Qvil-

der, som Jordernes Besiddere anskaffede sig, ei kunne

nyde godt af den Frihed, som uden Tvivl forhen fandt

Sted, fordi Bispen som Geistlig, der enten selv eiede

Qvilderne, eller dog indirecle vilde komme til at lide

under Tienden, hvis hans Leilænding skulde svare den,

var fri for slig Afgift. Dette synes saa meget rimeligere,

som Qvilder ikke fulgte i Kjobet, da hiint Gods blev

solgt, og Bispestolen altsaa ei blot vilde have over-

laget Tiendefrihed til de Jorder, som solgtes, men
endog constitueret Tiendefrihed til noget, der var

udenfor Salget. Spbrgsmaalet synes desuden, da det

dreier sig om de særlige Rettigheder, som Jordernes

Besiddere have erhvervet sig ved deres Adkomster,

^ere at egne sig til Afgjbrelse ved Domstolene, end
Ved en særlig Bestemmelse. Men da det imidlertid

tøaa antages, at i Almindelighed under Jordtienden og-

saa Tienden af Inventarii-Qvilderne fra umindelige Tider
har været indbefattet, saa have Andre i Gancelliet fundet,
a

* naar Jord er solgt som tiendefri, ogsaa herunder
maa subsumeres Tiendefrihed af de Qvilder, der be-

agles som et Complementum til det, hvoraf Jordtien-

den skal ydes. — I Henhold hertil, og paa de flere

af det kgl. Rentekammer yttrede Grunde, er det derfor
af sidstnævnte dette Collegii Medlemmer antaget, at de
fra Skalholt Bispestol solgte Jorder bor nyde Tiende-
frihed for ligesaa mange Qvilder, som andre Jorder.

1 Henseende til de bvrige fremsatte Spbrgsmaal,
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1834. ved hvilke dette Collegium ikke finder Noget at be-

— mærke, maa Cancelliet aldeles tiltræde velbemeldte
4. Januar.

Kammers derom yttrede Formening.

De hertil indsendte Bilage folge hoslagte tilbage. —
Det kgl. Danske Gancellie den 4. Januar 1834.

$

7. Januar. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, ang. Paadommelsen af en Inha-

bilitets Ezception. Khavn den 7. Januar 1834.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 68.

Fra den dengang conslituerede Amtmand i Nord-

og Ost - Amtet, Sysselmand Briem, har Cancelliet mod-

taget en Skrivelse af 5. August f. A., hvori det andrages,

at i en Sag, der i Nordfjord under Sondre-Mule Syssel

er anlagt, angaaende Nægtelse af Fattigtiendes Erlæg-

gelse af nogle Mensal- og kgl. Eiendoms-Jorder, er imod

den af Amtet constituerede Dommer, Sysselmand Mel-

sted, fremsat Inhabilitets - Exception, og da bemeldte

Dommer har anseet sig ineompetent til selv at paa-

kjende Exceptionen, hvorimod han har henviist Ved-

kommende til herom at erhverve Gancelliets Resolution,

har Amtet, for at forebygge Sagens Forhaling, indstillet,

at denne af Collegiet maatte afgives.

Vel skjonner nu Cancelliet ikke, at de af de Paa-

gjeldende paaberaabte Omstændigheder, og navnligen

den, at Sysselmand Melsted forhen har afgivet Erklæring

i Sagen, kunne afgive tilstrækkelig Grund for ham til,

i Anledning af den fremsatte Exception, at vige sit

Sæde, men da Qvæstionen henhorer under Domstolenes

Ressort, maa det overlades Sysselmand Melsted selv

ved Kjendelse at decidere samme. — Det kgl. Danske

Cancellie den 7. Januarii 1834.

8. Januar. Reglement for Fattigvæsenets provisoriske

Indretning og Bestyrelse i Island. Khavn den

8. Januar 1834. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen
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i Reykjavik i Juli 1834, samt i flere Jurisdictioner i Island, . 1834.
nemlig: Vestmannberne, Gullbringa Syssel og Reykjavik i 8. Januar.

Sonder-Amtet (1834) ; Isafjords Syssel (1834), Myra, Snæfellsn.,

Dala og Bardastrands (1835), derimod ikke i Stranda Syssel
;

endelig i 1835 i alle Nord- og Oster-Amtets Jurisdictioner. —
Dansk: Canc. 3. Departem. Registrant 1834—1836, 2 (1834,

Nr. 14). Original-Aftryk hos Schultz, 34 Sider i 4«°. Fyrste

Side Titelblad, den danske Titel 5verst, den islandske nedenfor

og det Ovrige af Titelbladet Islandsk. Paa de lige Sider

(2—32) den danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa
de ulige Sider (3—33) den islandske Text uden Underskrifter.

Coll. Tid. for 1834, S. 217—230, 233— 247 (med Motiver).

Qvart-Forr. for 1834, S. 3— 14$ Schou XXI, 10—22. P.

Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 269—278. — Islandsk: Ori-

ginal-Aftryk hos Schultz med den danske Text (see ovenfor)
;

Uddrag i Sunnanp6st. 1838, S. 86—91.

Reglement for Fattigvæsenets provisoriske Indret-

ning og Bestyrelse i Island.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter at

der angaaende Fatligvæsenets Indretning og Bestyrelse
Q *

1 Vort Land Island ere indhentede Betænkninger og Forslag

fra Landets Embedsmænd, have taget denne Gjenstand

under noieste Overveielse, og derved fundet, at det vil

være mest stemmende med Landets Tarv, at de hidtil

der gjeldende Regler i de fleste Dele vedligeholdes, men
at dog enkelte af foranforte Regler kunne behbve nogen

Forandring eller nærmere Bestemmelse, og at det derhos
V| l være tjenligt, at det hele Fattigvæsen ordnes ved

bestemt Lov. Til den Ende have Vi besluttet allern. at

foreskrive folgende Regler, som indtil videre blive at

,a§Uage i Henseende til Fattigvæsenet i Island:

L Om Fatligvæsenets Bestyrelse i Almindelighed. —
Med Hensyn til de Trængendes Forsorgelse i Island

skal i Almindelighed enhver Rep fremdeles, som hidtil, ud-

gjore et Fattigdistrikt, under hvilket og de Handelssteder,
der ligge i samme, indbefattes. Dog vedbliver Reikavig

fremdeles at være forenet med Seltjarnarnæs Rep til

et følles Fattigdistrikt. — Skulde locale Forhold paa
n°get Sted gjbre det tilraadeligt, at et Fattigdistrikts

\
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1834. Grændser blive bestemte anderledes end efter foran-

Januar, forte Regel, haver vedkommende Amtmand, efter derom

at have indhentet de andre vedkommende Embeds-

mænds Betænkning, samt gjort sig nbie bekjendt med

hvad der i saa Henseende stemmer med Almuens Tarv

og dens Onsker, derom at gjore Forestilling til Vort

Cancellie, som skal være bemyndiget til at tage den

fornbdne Bestemmelse. — 2) Fattigvæsenet i enhver

Rep bestyres af Repstyreren, dog under Medvirkning

af Sognepræsten, saaledes at denne ikke blot skal paa

Repstyrerens Begjæring meddele ham sine vel over-

veiede Raad angaaende Bestyrelsen, men ogsaa, naar

Feil findes i Repstyrerens Fremgangsmaade, sbge samme

rettet, enten ved venlige Forestillinger til Repstyreren,

eller i fornodent Fald ved al andrage Sagen for dennes

Foresatte. — Hvor i en Rep to Repstyrere ere ansatte,

bor Sognepræsten altid tage Deel i Beslutningen, naar

Repstyrerne ikke ere indbyrdes enige. — 1 Reikavig

og Seltjarnarnæs Rep vedbliver Fattigvæsenet at be-

styres af en Gommission, hvori Domkirkepræsten, By-

fogden og Sysselmanden for Guklbringe Syssel, med

tvende andre af Amtmanden udnævnte Mænd, have

Sæde. — 3) Alle Fattigdistrikter i et Syssel skulle staae

under nærmest Tilsyn af vedkommende Sysselmand,

og i et Amt under vedkommende Amtmands Overtilsyn

og Overbestyrelse. Alle Tvistigheder, vedkommende

Fattigvæfeenet, afgjor enhver Sysselmand i Overens-

stemmelse med Reskr. af 11. April 1781 § 6 i sit Sys-

sel, dog saaledes, at det staaer de Vedkommende, som

ere misfornbiede dermed, frit for at andrage Sagen for

Amtet. — Tvistigheder imellem Fattigdistrikter i for-

skjellige Sysseler, dog i samme Amt, afgjbr Amtmanden,

naar vedkommende Sysselmænd ei have kunnet forenes

om Afgjbrelsen. — Naar dette Slags Tvistigheder fore-

falde imellem Fattigdistrikter i forskjellige Amter, og

vedkommende Amtmænd ikke blive enige om AfgjG*

reisen, bliver Sagen at foredrage Vort Cancellie til
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endelig Afgjorelse. — De foranforle Regler blive dog, 4834.

forsaavidt Reikavig og det dermed forenede Seltjarnar- 8. Januar,

næs Reps Fattigdistrikt angaaer, at anvende med den

Forandring, som flyder deraf, at bemeldte Fattigdistrikt

bestyres af en Commission, hvorfra Anke, om Nogen

finder sig brostholden ved dens Beslutninger, maa frem-

føres for Amtmanden. Paa lige Maade blive alle andre

i nærværende Reglement forekommende Bestemmelser

• meerbemeldte Fattigdistrikt at anvende, saa at Alt,

hvad denne Anordning indeholder om Sysselmandens

Virkekreds, ikke der finder Anvendelse, dog at Syssel-

manden er Medlem af Fattigcommissionen og Foged i

en Deel af Distriktet.

U. Hvorvidt Privat- eller Familie -Forsørgelse bor

finde Sted. — 4) Ligesom Forældre ere pligtige til at

underholde og opdrage deres Born, saaledes ere ogsaa

Btirn og Afkom, efter deres Vilkaar, pligtige at sorge

for deres trængende Forældres Underholdning, der alt-

saa ikke falder Fattigvæsenet til Byrde, saalænge den

af Bornene og Descendenterne kan bestrides. Ogsaa

andre Slægtninge, hvis Kaar tillade det, b<5r vedkom-

mende Repstyrer og Præst soge at formaae til at an-

tage sig deres Nærpaarorendes Forsorgelse, saaledes

at Fremmede ei dermed besværes.

UI. Hvilke de Trængende ere og hvor disse bor for-

wrges, samt om Fattiges Flytning. — 5) Som trængende
tø Understøttelse ansees alene de Fattige, der ikke ved
egne Kræfter paa lovlig Maade kunne erhverve sig nød-

tørftig Underholdning, og altsaa uden Andres Hjælp

toaatte savne hvad der til Føde, Klæde, Husly, Varme
°g Pleie i Sygdomstilfælde er uundværligt for Livs og

Helbreds Vedligeholdelse. Skulde denne Trang reise

s,
g af Dovenskab, Odselhed, Udsvævelse og Laster, er

d et Rep&yrernes og Præstens Pligt at see dette af-

hjulpet, ved at tilholde slige Personer at arbeide og
udrette deres Levemaade saaledes, at de enten aldeles
*kke eller saalidet som muligt blive trængende til Hjælp.—

*
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4834. 6)
1 Naar Nogen har været bosat eller tjenende i et

8. Januar. Fattigdistrikt tilsammen i 5 Aar, efter at have opnaaet

16 Aars Alder, uden der at have nydt nogen Under-

støttelse af Fattigvæsenet, saa bor han sammesteds

være berettiget til Forsorgelse. Dog bor det, hvor en

Person allerede er, i Overeensstemmelse med de hidtil

gjeldende Begler, kommet under Forsbrgelse i et Fat-

tigdistrikt, derved have sit Forblivende, uden at den

ovenanforte Bestemmelse deri skal gjore Forandring,

lovrigt h(5rer en Kone altid under samme Forsorgelses-

hjem som Manden, og vedligeholder dette ligeledes som

Enke, indtil hun paa foranforte Maade erhverver et nyt.

Btirn under 16 Aar folge Faderens og, hvis de ere

uægte, Moderens Forsorgelseshjem. — 7) Naar en Fattig

af Mangel paa ovenanforte Betingelsers Tilstedeværelse

ikke selv har erhvervet sig Forsorgelsesret i noget

Fåttigdistrikt, da bor han forsorges i det Fattigdistrikt,

hvor hans Forældre havde Hjem og lovligt fast Tilholds-

sted paa den Tid, da han blev fodt til Verden. Hvad

uægte Bcirn angaaer, kommer det i denne Henseende

blot i Betragtning, hvor Moderen havde sit Hjem. Over-

hovedet kan en Person ikke antages at have sit Fode-

hjem i et Fåttigdistrikt, fordi Moderen paa en Reise,

ved et Besog eller under et andet saadant kort Ophold

der f5der ham til Verden, men som hans Fodehjem

bliver det Distrikt at ansee, hvor Faderen, eller, hvad

uægte Bom angaaer, Moderen ved Fodselstiden eller

nærmest foran denne havde fast lovligt Hjem, hvortil

og det Sted, hvor de have fæstet sig som Tyende,

h(5rer. Kun naar det ikke kan oplyses, hvor en Person

ellers ved Fødselen maatte antages lovligen at hore

hjemme, vil det Fåttigdistrikt, i hvilket dens Fodsel er

foregaaet, ansees som hans Fodehjem. — 8) Naar en

Fattig efter Ovrighedens Resolution skal flyttes til et

andet Distrikt, bfjr vedkommende Sysselmand meddele

Canc, Skriv. 4. August 1838$ Plak. 6. Juli 1848.
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den Fattige en Fblgeseddel, der viser, efter hvilken 1834.

Ordre samt fra hvilket og til hvilket Distrikt han bbr 8. Januar,

flyttes, hvorefter det paaligger Repstyrerne, igjennem
hvis Distrikt Flytningen skeer, at foranstalte det For-

nodne, Ovrigheden har ibvrigt at iagttage, at Flytningen

ikke skeer paa en Tid og paa en Maade, som udsætter

den Fattiges Helbred og Liv for Fare. Derimod er det

forbudt Repstyrerne paa. egen Haand at foranstalte

Flytning af en Fattig, da det altid forud bbr være af-

gjort af Ovrigheden, hvor det rette Forsorgelsessted er,

og at Flytning bor finde Sted. For saadan Flytning af

Fattige kunne de Distrikter, igjennem hvilke den skeer,

ikke fordre Betaling, hvorimod den Paagjeldendes Be-

fordring saavel som hans Underholdning besbrges af

ethvert Distrikt uden Vederlag. — Befindes Nogen at

omgaaes utilborligen med en Fattig ved Flytningen,

straffes han med en Mulkt fra 2 tiMO Rbd. Solv, som
tilfalder Fattigkassen i det Distrikt, hvor den utilborlige

Behandling har fundet Sted, eller endog med en le-

gemlig Straf efter Omstændighed erne.

IV. Om Forsorgeisen. — 9) Fattigvæsenets Bestyrere

have orahyggeligen at sorge for, at de Fattiges Trang

afhjælpes paa den med Enhvers Tarv mest passende

°g for Distriktet mindst bebyrdende Maade. De have,

naar Hjælp af Fattigvæsenet begjæres, paa det nbieste

at undersbge den Paagjeldendes Trang og dennes Aar-
sager, og i at afgjbre, hvorvidt han bbr nyde Under-
støttelse, bbr de med menneskekjærlig Omhu for Trangs
Afhjælpning, i Overeensstemmelse med denne Anord-
mngs § 5, ogsaa tage behbrig Hensyn til Distriktets

Tarv og de fordærvelige Fblger for Sædeligheden og

Vindskibeligheden, som en altfor banet Vei til Hjælp
af Fattigvæsenet kunde foranledige. Understbttelse af

Fattigvæsenet bbr altsaa ikke tilstaaes den, som ved
tilbdrlig Anvendelse af sine Kræfter er istand til at

Sorge for sine Fornbdenheder, eller som kan erholde
disse hos dem, der ere pligtige eller villige til at tage

i
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4834. sig af ham. Dog bør intet Fattigvæsen, lade nogen

Januar. Trængende uden Hjælp, fordi denne tilkommer ham

enten af et andet Steds Fatligvæsen eller af enkelte

Personer, men det bor foreløbig give ham den for-

nødne Understøttelse, indtil han bliver overtaget af

dem, som dertil ere pligtige, og som da bør erstatte

hiint Fattigvæsen sit Forskud. I Henseende til den

Understøttelse, som Fattigvæsenet har at yde den Træn-

gende, bør ethvert Tilfældes Beskaffenhed og Distriktets

Leilighed tages i noie Betragtning. I Særdeleshed bor

det paasees, at den Trængende selv bidrager saa meget

som muligt til sin Underholdning ved eget Arbeide,

hvortil han éfter Mulighed bor forhjælpes. Udlevede

gamle og svage Trængende bor paa den sparsomme-

ligste Maade indtinges hos retskafne Folk, der, imod

at nyde godt af det Arbeide, de formaae at forrette,

ville yde dem deres Fornødenheder imod et billigt

Vederlag. Bom, som hverken have Fader eller Moder,

eller som formedelst Forældrenes Tilstand eller Sæder

ei hos dem kunne nyde Opfostring og Opdragelse, ind-

tinges ligeledes paa billigste Vilkaar i saadanne Fa-

milier, hvor man kan gjore Regning paa, at de ville

blive behandlede med forstandig Omhu for deres Vel,

hvortil horer, at de nyde tilbørlig Underviisning og

tidlig anvises til Gudsfrygt, Sædelighed og Arbeidsom-

hed. Og bør iøvrigt Præsten især antage sig slige

Børns Underviisning, og hans Mening angaaende deres

Anbringelse kan ikke af Repstyreren tilsidesættes, hvor-

imod denne, hvor han Guder særdeles Betænkeligheder

ved at følge samme, har at andrage Sagen for Syssel-

manden, der afgjør samme ved sin Resolution, hvilken

dog atter kan paaklages til Amtmanden. Baade Rep-

styreren og Præsten bør have nøie Indseende med, at

saavel Pleieforældre til saadanne Børn, som og Andre,

hos hvem Fattige indtinges, forsvarligen iagttage deres

Pligter. Hvis nogen Brøst heri findes, som ikke ved

Advarsel kan rettes, bør der sørges for, at Børnene
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eller de cJvrige Trængende hensættes hos Andre; hvor- 1834.

hos de Paagjeldende bor drages til vedborligt Ansvar, 8. Januar

saafremt deres Forhold imod de dem Betroede skulde
^

være saa uchristeligt, at de derved have gjort sig skyl-

dige til Straf. 1 Reikavig og Seltjarnarnæs Fattigdistrikt

vil det være den samlede Faltigcommission, som haver

at tage Beslutning om, hvor fattige Born skulle anbrin-

ges, dog at det geisllige Medlem fornemmelig haver at

antage sig denne Gjensland. Dens Beslutninger blive

i dette som i alle andre Tilfælde at underkaste Amt-

mandens Bedbmmelse, naar Anke derover fores.

V. Om Bestemmelsen af Bidragene til Fattigvæsenet.

'— 10) Paa de aarlige Repslyrer-Thing fremlægger Rep-

styreren et Regnskab over Faltigvæsenels Indlægler og

Udgifter i det sidst tilbagelagte Aar, beregnet fra 1.

Oktbr. til 30. Seplbr., eller efter hvilken anden Termin

Amtmanden finder mest passende med Hensyn til Tiden,

da Repstyrerthinget holdes. Tillige fremlægger Rep-

styreren en kort, men oplysende Forklaring om Fattig-

væsenets sandsynlige Udgifter i det nye Aar, hvorhos

han, efter dermed at have sammenlignet Belobet af den

Fattigvæsenet tilkommende Tiendepart, ligner hvad der

udenfor Faltigvæsenels Anpart af Tienden maatte be-

hoves paa Reppens Indvaanere, være sig Embedsmænd,
Handelsmænd, Bonder, Husmænd eller lose og ledige

Personer, som lovligen sidde paa egen Haand. Dog

overlades det Stiftsbefalingsmanden og Biskoppen samt

Amtmanden fremdeles, i Overeensstemmelse med An-

ordningen af 17. Juli 1782 § 5, selv at bestemme det

Bidrag, som de, efter deres Stilling og Vilkaar, finde

at burde yde til Fattigvæsenet. — Ved Ligningen bbr
der tages Hensyn til Tiendens Belbb for Enhver, men
saaledes, at det til Tiendens Stbrrelse svarende Bidrag
d°g bliver forholdsmæssig nedsat for den, hvis Evne
M at bære en saadan Byrde er indskrænket ved en
Mængde af Born eller andre deslige Aarsager, og der-

A'. 27
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1834. imod forhoiet for dem, der befinde sig i en modsat

8. Januar. Stilling. Repstyreren kundgjbr og, hvad han selv finder

ai burde i Forhold til sine Medborgere udrede; men

dersom derover yttres Misfornoielse af Nogen af de

andre Bidragspligtige, bliver Bidragets Størrelse at

indstille til Sysselmanden. Alt hvad der saaledes

forhandles, indforer Repstyreren i sin Protokol. —
41) Saavel Regning over sidste Aars Fattig-Udgifter og

Indlægter, som Planen for Fattigforsbrgelsen og Lig-

ningen over Fattigbidragene, bor endvidere ligge i det

mindste 14 Dage efter at Thinget er holdt, til Eftersyn

for Enhver, som derom vil erkyndige sig. Finder No-

gen sig befbiet til Klage over det ham paalignede Fattig-

bidrag eller over Fattigvæsenets Bestyrelse, har han at

henvende sig med sin Klage desangaaende til Syssel-

manden, og hvis enten den Klagende eller Repstyreren

finder sig utilfreds med bemeldte Embedsmands Re-

solution, kan han frembringe sin Besværing for Amt-

manden. — 12) Repstyreren holder en paa Fattigvæsenets

Regning anskaffet, af Amtmanden autoriseret Protokol,

hvori han, foruden det i § 10 Omhandlede, ogsaa ind-

fdrer de Beslutninger, som han efter forandrede Om-

stændigheder finder sig befdiet til at tage udenfor den

oprindelige paa Repstyrerthinget forelagte Plan. — 13)1

Reikavig og Seltjarnarnæs Fattigdistrikt, hvor Fattigcom-

missionen haver at foretage Ligningen og aflægge Regn-

skabet, bortfalder den i § 10 foreskrevne Foretagelse

til Thinge, hvorimod Regnskabet og Forsdrgelsesplanen

efter § 1 1 bor være henlagt til almindeligt Eftersyn i

14 Dage; ligesom Protokol, i Overeensstemmelse med

§ 12, bor holdes over dens Forhandlinger. Gommis-

sionens Medlemmer bestemme og indbyrdes de Bidrag;

som de hver for sig have at svare. I Henseende til

Anke over Gommissionens Handlinger forholdes efter § 3.

VI Om Fattigkassens Indtægter og Regnskab.
-~"

14) Fattigkassens Indtægter ere i Almindelighed følgende:

1) Revenlier af Jordegods og Renter af faste Gapitaler?
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naar og hvor slige Midler tilhore de Fattige; — 2) den 1834.

Fattigvæsenet tillagte Andeel af Tienden af lost og fast 8. Januar.

Gods; — 3) Extrabid rag, som udredes af Distriktet

efter denne Anordnings § 10; — 4) en Femtedeel af

al Slags Fiskefangst, som med Baade, hvad enten de

ere udredede med Liner og Kroge eller med Garn, gjores

paa Helligdage; — 5) Boder efter Domme, Øvrighedens

Resolutioner og i Anledning af indgaaede Forlig enten

i Forligelses-Gommissionerne eller i vedkommende Ret-

ter; — 6) Fattiges Efterladenskaber, dog ei videre end

til Erstatning for gjorte Udlæg af Fattigkassen ; — 7) de

Faar og Creaturer, hvortil Ingen melder sig som Eier

paa Indsamlingstiden om Efleraaret, efter at sædvanlig

Indkaldelse er foregaaet med 14 Dages Varsel, og —
8) alle Slags frivillige Gaver, som goddædigen ydes af

Folk saavel i som udenfor Distriktet. — 15) Efter at

Regnskabet over Fattigvæsenets Indtægter og Udgifter

bar henligget til Eftersyn i den i § 11 bestemte Tid,

bliver det inden andre 14 Dage at indsende til Syssel-

manden, forsynet med Præstens Altestation om, hvorvidt

saaune er stemmende med Fattigvæsenets Protokol, og

em der ellers er Noget derved at bemærke. Udebliver

Regnskabet længere end 4 Uger efter den Tid, hvortil

det burde være indkommet, indmeldes det af Syssel-

manden til Amtmanden, som paalægger den forsomme-

•ige Repstyrer en Mulkt af I Rbd. til 5 Kbd. Sblv, der

bifalder Distriktets Fattigkasse. Finder fortsat ForsBm-

melse Sted, bliver yderligere Mulkt af Amtmanden at

Aktere. — 16) Sysselmanden haver nbiagtig at gjen-

netngaae Regnskaberne, og hvis han enten har nogen

Tvivl om Rigtigheden af de i et Regnskab gjorte An-

forseler, eller om den ved Fattigvæsenets Bestyrelse

b^gte Oeconomies Forsvarlighed, har han ved næste

Mandtalsthing ikke blot at lade sig Fattigvæsenets Pro-

tokol forevise, men og al lade sig meddele yderligere

Optysninger. Hvis han ingen Bemærkninger har ved
Regnskabet, eller hans Tvivl hæves ved de paa Mand-

27*
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4834. talsthinget fremkomne Oplysninger, haver han at paa-

Januar. tegne Regnskabet sin Approbation, i modsat Fald haver

han ved sin Decision at bestemme, hvad der kommer

Regnskabsføreren til Ansvar, eller hvad han i Anledning

af Regnskabet finder at burde indskjærpes til Iagttagelse

i Fremtiden. Finder Regnskabsføreren sig i en eller

anden Maade brøstholden ved Sysselmandens Decision,

staaer det ham frit for at andrage Sagen for Amtmanden,

som haver ved sin Resolution at afgjøre Anken. —
17) Skulde Repstyreren i nogen Maade omgaaes ulov-

lig med Fattigvæsenets til hans Bestyrelse betroede

Kiendomme, Capitaler eller Indtægter, eller vise For-

sømmelse i disses Bestyrelse, skal han ikke alene paa

det nøjagtigste erstatte al Skaden, men ogsaa i første

Tilfælde tiltales til Straf efter Forseelsens Beskaffenhed.

Saa kan der og for vedvarende Forsømmelighed efter

Amtmandens Resolution paalægges ham Mulkt til Di-

striktets Fattigvæsen indtil 10 Rbd. Sølv, ligesom og

Amtmanden i ethvert Tilfælde, hvor Repslyrerens For-

hold gjør, at Fattigvæsenets Bestyrelse ei kan betroes

ham, kan afskedige ham. — \ 8) Saasnart Sysselmanden

har afgjort samtlige Regnskaber i hans Embedsdistrikt,

bør han forfatte for hvert Aar og til Amtet indsende

en tabellarisk Forklaring (efter Schema, som Amtmanden

dertil meddeler ham) over Fattigvæsenets Tilstand i et-

hvert Distrikt, for at det deraf kan skjønnes, om og

hvorvidt de Byrder, som have flydt af Fattigvæsenet,

ere forøgede eller formindskede i Løbet af et Aar.

Hvis denne Forklaring udebliver fra Sysselmanden, og

en gyldig Aarsag ei kan angives dertil, er det Aml"

manden tilladt at diktere ham en Mulkt fra 3 til 8 Rbd.

Sølv til Fattigkassen i det Distrikt, hvor han boer.
—

~

19) Ligesom det i det Hele er en vigtig Pligt for Amt-

manden, med den hoieste Grad af Aarvaagenhed at

paasee Faltigvæsenets lovlige og hensigtsmæssige Be-

styrelse, saa bør han og, naar han ved at gjennemgaa e

de i § 1 8 befalede Forklaringer finder, at Fattigvæsenets
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Byrder i et eller andet Distrikt ere tillagne, eller ikke, 4834.

saaledes som efter Omstændighederne kunde ventes, 8. Januar,

aftagne, lade sig selve Regnskaberne meddele og iov-

rigt indhente de muligste Oplysninger, for at komme
efter, om Bestyrelsen har været feilfuld, og i saa Fald

efter Mulighed afhjælpe Feilen. Hvad Reikavig og Sel-

tjarnamæs Fattigdistrikt angaaer, bliver selve Regnskabet

af Commissionen at indsende til Amtmanden, som haver

at gjennemgaae og decidere samme. Endvidere bor Amt-

manden aarlig til detdanske Cancellie indgive en Beretning

om Fattigvæsenets Tilstand i Amtet i Almindelighed, og

ona de Aarsager, som i det sidste Aar maatte have kjende-

hgen bidraget til enten at lette eller besvære det. Hvis

et i sine Fblger betydeligt og vedvarende Ulykkestilfælde

skulde ramme et stbrre eller et mindre Distrikt og sætte

samme i Fare for Mangel og Nbd, have vedkommende
ivrigheder uden Henstand at indberette dette til Amt-

manden, og denne da strax at foie de tjenligste An-

stalter, som Omstændighederne tilstede, til at standse

°g afhjælpe Ulykken. Amtmanden gjbr dernæst Ind-

beretning om Sagen med alle dens Omstændigheder
lil det danske Cancellie.

VII. Om Fattigvæsenets Politie. — 20) Det paaligger

Sysselmanden selv at vaage over, og ved Repstyreron
at lade vaage over, at arbeidsdygtige Folk, som ei ere

Nusfædre og drive en lovlig Næring, ikke sidde paa
egen Haand og derved unddrage sig fra fast Tjeneste
tn Skade for Boigdernes Næringsveie. Alle slige Folk

nav e Repstyrerne og vedkommende Sysselmand uden
n°gen Skaansel at behandle efter Forordn, af 19. Fe-

bruarii 1783 og anvise dem en fast Tjeneste, men hvis

denne ei strax kan anvises, maae de om muligt hen-

des til anden midlertidig Beskjæftigelse. Hvis det be-

findes, at Repstyrerne have seet igjennem Fingre med
'osgjængerie i Repperne, bar Sysselmanden anmelde
°* et for Amtet, og skal Amtmanden da, i Analogie med
nysnævnte Forordnings § 4, diktere den Paagjeldende
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1834. en Mulkt fra 2 til 10 Rbd. til Distriktets Fattigkasse,

Januar, og skeer det oftere, bor Repstyreren, som en utro
^"^^

Betjent, afsættes fra sin Bestilling. — 21
)
Ligeledes paa-

ligger det Sysselmændene, i Overeensstemmelse med

kgl. Resol. af 21. Julii 1808, at vaage over, at der ei

nedsætte sig ved Søkanien et i Henseende til de der-

værende Næringsveie og sammes sædvanlige Udbytte

uforholdsmæssigt Antal Strandsiddere, kaldte Tomthus-

mænd. Og maa herefter Ingen nedsætte sig som

Strandsidder uden Sysselmandens Tilladelse, under en

Mulkt, som dikteres af Sysselmanden af 1 til 5 Rbd.

til Distriktets Fattigkasse. Den Husbond, som har ind-

taget en slig Strandsidder uden Ovrighedens Tilladelse,

skal derhos bbde til samme Kasse fra 2 til 8 Rbd. Sblv

f6rs te Gang, hvilken Mulkt fordobbles hver Gang Nogen

gjentager slig Forseelse. — 22) Al Omflakken og Bet-

lerie, saavidt samme ei ved Reskr. af 10. Marts 1784

er tilladt i den yderste Nbd, skal herefter, som forhen,

være strengeligen forbudt, samt ansees i Overeensstem-

melse med nysnævnte Reskript, sammenholdt med Re-

skripterne af 11. April 1781 og 25. Julii 1808. —
23) Hvis en Fattig viser Ulydighed, Gjenslridighed,

Dovenskab eller andet usædeligt Forhold og ikke efter

Advarsel vil rette sig, bliver han at ansee med en pas-

sende corpoiiig Revselse efter de for Island gjeldende

Bestemmelser angaaende dette Slags Straffe. Hvis han

er under Lavalder, eller den sædvanlige Straf, i Be-

tragtning af den Paagjeldendes Svaghed, maalte findes

betænkelig, ansees han med en ringere forholdsmæssig

Revselse. — 24) Alle Overtrædelser af denne Anordning

bor, forsaavidt de ikke ere Gjenstand for Afgjbrelse

ved Resolution af vedkommende Ovrigheder, behandles

og paakjendes politieretsviis. Det fblger ibvrigt af sig

selv, at de Pligter, der efter det Foranfbrte paaligge

Sysselmændene som Politiemestere, i Reikavig blive at

iagttage af Byfogden.
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Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at 1834.

rette. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjbbenhavn 8. Januar,

den 8. Januarii 1834.

Reglugjorb fyrir fåtækra målefna logun og stj6rn,

fyrst um sinn, a islandi.

Ver Fribrik hinn Sjolti &c. G. V., ab Ver, eptir

ab hafa, vibvikjandi fåtækra målefna logun og stjorn å

Voru landi Islandi, låtib litvega hugleibfngar og fram-

vtirp frå landsins embættismonnum, hofum tekib J>etta -

efni til nåkvæmustu yfirvegunar, og )>armeb komizt ab

raun um, ab J>ab muni landinu Jwflegast vera, ab f)ær

t>ar hingabtil gildandi reglur i flestum atribum framvegis

vibhaldist, en ab samt fåeinar af tébum reglum kunni

ab })urfa nokkurrar umbreytmgar ebur nåkvæmari åkvorb- 1

unar vib, og ab {)ab undireins muni })énanlegt, ab gjorvbll

fåtækra målefni lagist meb vissu logmåli. Til {>essa

augnamibs hofum Ver ålyktab allranåbugast ab fyriskrifa
N

eptirfylgjandi reglur, sem fyrst um sinn eiga ab abgætast

i tilliti til fåtækra målefna å Islandi.

I. Um fåtækra målefna stjorn yfir hofild. — \) f

tilliti lil J)urfaf61ks forsorgunar å Islandi skal almenni-

lega sérhver hreppur framvegis, eins og hingabtil, vera

sérleg forsorgunarsveit, lil hverrar lika J>eir hbndlunar-

stabir, sem i henni liggja, eiga ab heyra. p6 å Reykja-

vik framvegis, eins og hingabtil, ab vera sameinub vib

Seltjarnarness hrepp, til sameiginlegrar forsorgunar-

sveitar. — Ef plåzins sérlegt åsigkomulag å nokkrum

stab gjbrir {)ab råblegt, ab einhverrar forsorgunarsveitar

takmbrk åkvarbist obruvisi en eptir fyrskrifabri reglu, å

hlutabeigandi amtmabur, eptir ab hafa J)arum utvegab

annara vibkomandi embættismanna hugleibingar, og nåb

nåkvæmri J)ekkfng å pvf, er i sliku tilliti samsvarar

almiigans J>orfum og 6skum, {>arum ab senda ålit sitt

til Vors kanselliis, sem skal hafa myndugleika til ab

åkvarba hib naubsynlega. — 2) I sérhverjum hrepp å
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1834. hreppstj6rinn ab st^ra fåtækra målefnum, [)6 meb sam-

8. Januar, verkun séknarprestsins, å |)ann hått, ab }>essi eigi ein-

tingis å, cptir hreppstjérans beibni, ab gefa honum sm

vel yfirvegubu råb, vibvikjandi stjorn J^eirra, heldur og

undireins, ef yfirsjénir finnast i abgjorbum hreppstjérans,

ab leitast vift ab leibrétta hinar somu, annabhvort meb

vinsamlegum fortolum, vib hreppstjérann, ebur, ef J)ess

gjorist J)brf, meb ab utlista sokina fyrir hans yfirmanni.

J>ar sem tveir hreppstjorar eru settir i einum hrepp, å

séknarpresturinn ætib ab eiga J)ått i J>eirri ålyktun, um

hverja hreppstjérarnir ekki geta komib ser saman. —
1 Reykjavik og Seltjarnarness hrepp å, eins oghingabtil,

sérleg nefnd, i hverri démkirkjupresturinn, byfégetinn

og syslumaburinn i Gullbn'ngu syslu hafa sæti, åsamt

tveimur bbrum af amlmanninum tilnefndum nionnum,

ab stjérna fatækra målefnum. — 3) Allar forsorgunar-

sveitir i einni syslu skulu vera undir næstu umsj6n

hlutabeigandi syslumanns, og i einu amti undir hlutab-

eigandi amtmanns yfirumsjén og æbri stj6rn. Sérhver

syslumabur å ab afgjora allar {)rætur, vibvikjandi fålækra

målefnum, samkvæmt kéngsbréfi af 11. Aprilis 1781 §6,

i sinni syslu, ])6 svoleibis, ab })ab sé i valdi J)eirra hlut-

abeigenda, sem eru 6ånægbir meb syslumannsins ålyktun,

ab åkæra hana fyrir amtinu. — |>rætur millum sveita i

ymsum syslum, en ]}6 i sama amti, afgjorist af aml-

manni, ef hlutabeigandi syslumenn ekki åbur hafa getab

kornib ser saman um ab leiba J)ær til lykla. — J>egar

J>esskonar J>rætur tilfalla millum sveita i ymsum omtum,

og hlutabeigandi amtmenn ekki geta komib sér saman um

J>ann hått, å hvern J)ær afgjorast ejgi, å sbkin ab leibast
t

Voru kansellfi fyri sjénir, til })ess endilegu ålyktunar. —
pær framanskrifubu reglur eiga samt, ab svo miklu leyti

Reykjavik og })eim vib hana sameinaba Seltjarnarness-

hrepp vibvfkur, ab hagnytast meb ])eirri umbreytingu,

sem flytur {)araf, ab téb forsorgunarsveit er undirgefin

sérlegri nefnd, hverrar ålyktanir, ef nokkrum virbist}>a3r

halla sfnum rétti, hljéta ab åkærast fyrir amtmanni. Å
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sama måla eiga allar abrar i nærverandi reglugjo'rb 1834.

standandi åkvarbanir ab heimfærast, i sibastnefndri for- 8. Januar,

sorgunarsveit, svo ab ollu l>vi, er l>essi lilskipun inni-

heldur um syslumannsins embættisafskipti, ekki verbur

l^ar vib komib, {)6 svo. ab syslumaburinn er fåtækra-

nefndarinnar 'meblimur, og f6geti i nokkrum hluta hennar

umdæmis.

II. Ad hve miklu leyti sérleg e&ur ndunga fram-

{(srsla heimtast eigi. — 4) Eins og foreldrar eru skyldugir

W ab forsorga og uppala J)eirra bdrn, svo eru lika born

°g afkvæmi, eptir })eirra kjbrum, skyldug til ab sorga

fyrir J^eirra J)urfandi Ibreldra framfærslu, er [)aunig eigi

må auka sveitinni Jy^ngsli, svo lengi sem born og af-

komendur megna hana ab veita. Lika eiga hlutabeig-

a&di prestur og hreppsljori ab leitast vib ab koma obrum
æWngjum, sem svo efnabir eru, til ab sorga fyrir nå-

skyldra viburværi, svo [>ab ei verbi vandalausum ab

III. Hverir fturfandi séu, og hvar peir forsorgast

et9a> svo og um fdtækra fluining. — 5) J>urfamenn ålitist

e,nungis J>eir fåtæku ab vera, sem ekki meb sjålfs sins

styrk, å loglegan hått, geta utvegab ser naubsynlegt

v>ourværi, og t)annig, ån annara hjålpar, hljota ab sakua

t^ss, sem til fæbslu, fatnabar, husnæbis, hlyinda og

hjukrunar
i sjukdomstilfelium er omissanlegt fyrir vibur-

hald |(fs g heilsu. Ef slik drbyrgb orsakast af leti,

eY^slu, lostasemi og lostum, er ^ab hreppstjéranna og

preslsins skyida ab reyna lil ab koma £essu i lag, meb
90 halda slfkum persénum til ibjusemi, og til ab haga

tøm Hfernismåta }>annig, ab )?ær annabhvort bldungis
ekki, ebur svo sjaldan sem mogulegt er, verbi hjålpar

l^urfandi. — 6) jjegar mabur hefir verib bufastur ebur

vistfastur
{ sbmu sveit, fimm år i samfellu, eptir ab

hafa nåb 16 åra aldri, ån {)ess ab hafa notib nokkurs
styvks af sveitinni, svo å hann i fceim stab ab hafa rétt

1,1 framfærslu. Samt å sii framfærsla, til hverrar ein

persona nu t>egar er komin, eptir t>eim hingabtil gild-
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1834. andi reglum, å einhverja sveit, framvegis ab vibhaldast,

Januar, ån £ess ab framanskrifub åkvbrbun megi })ar å gjora
m~^*~~"

nokkura umbreytfng. Annars heyri gift kona ætib til

somu framfærslu-åtthaga sem mabur hennar, og eins

})é, nær hun er ekkja orbin, til J)ess tfma, |)å hiin å

fyrumgctinn måta litvegar ser abra nyja. Bdrn, yngri

en 16 ara, fylgi fbbursins, og, ef J>au eru éskilgetin,

m6burinnar framfærslu-ålthbgum. — 7) Jpegar einhver

fétækh'ngur, vegna skorts a framangreindra skilmåla til-

veru, ekki sjålfur hefir utvegab ser framfærslurétt i

neinni sveit, J)å å hann ab forsorgast af {>eirri sveit,

hvar foreldrar hans hofbu ått heimili og lbglegan fastan

bolstab å J>eirri tib, £egar hann var i heiminn fæddur.

Ab svo miklu leyti 6skilgetnum bbrnum vibvfkur, kemur

J)ab i {)essu tilliii einungis til abgæzlu, hvar mobirin {)å

hafbi silt heimili. Yfirhbfub må mabur ekki åh'tast ab

ha fa haft sitt fæbmgar-heimili i einni sveit, af }>vi til—

efni, ab fnébirin å ferbalagi, i heims6kn ebur einhverri

sHkri stuttri dvbl fæbir hann i heiminn, heldur å sii

sveit ab alftast fyrir hans fæbmgar-åtthaga, hvar fabirinn,

ebur, ab [>vi leyti sem éskilgetnum bbrnum vibvikur,

m6birin, å fæbfngajHibinni, ebur næst fyrir hana, hafbi

fast loglegt heimili, til hvers og så stabur, hvar for-

eldrarnir hbfbu råbib sig i vist, heyrir. Einiingis nær

})ab ekki getur upplyst orbib, hvar ein pers6na, å fæb-

l'ngartimanum, kunni meinast lbglega ab eiga heima, å

su sveit, i hverri hennar fæbmg skebi, ab åHtast sem

hennar fæbfngar-heimili. — 8) fegar einn fåtæklingur,

eplir yfirvaldsins ålyktun, å ab flyljast til annarar sveilar,

å hlutabeigandi syslumabur ab gefa J>eim fåtæka fylgi-

sebil, er syni, eplir hvers skipan, svo og frå hverri

sveit og til hverrar hann flyljast å, hvareptir J>eir hrepp-

stj6rar, gegnum hverra sveitir flutningurinn skebur, eru

skyldugir til ab gjbra Joarfyrir naubsynlega råbstafan.

Yfirvaldib å annars ab athuga, ab flutningurinn ekki

framkvæmist å slfkum tfma ebur å {)ann hått, er seti

hins fåtæka Hf ebur heilsu i hættu. J>aråm6t skal J>aS



Reglement for Fattigvæsenet. 427

vera hreppstjérunum fyrirbobib af sjålfs vbldum ab låta 1834.

nokkurs fåtæks flutnfag framkvæma, J>ar yfirvaldib ætfb 8. Januar,

fy rirfram å ab hafa ålyktab, hvar hinn rétti framfærslu- '

"

stabur sé, og ab flutm'ngurinn fremjast eigi. Fyrirsh'kan

fåtækra flulnfng mega {)ær sveitir, gegnum hverjar hann

skebur, enga borgun heimta, hvaråmét fåtæklfngsins

fararbeini og hans viburværi latist i te af hverri sveit,

ån nokkurs endurgjalds. — Finnist nokkur sekur i otil-

hlybilegri mebferb eins fåtæklfngs å flutm'ngnum, straffist .

hann meb sekta utlåtum, fra 2 til 10 rbd. silfurs, sem

tilfalli fåtækra féhirzlu i Jjeirfi sveit, hvar sii étilhlybi-

lega mebferb skebi, ebur jafnvel meb likamlegri refsingu,

eplir kringumstæbunum.

IV. Um forsorguninå. — 9) Stjérnarar fåtækra-mål-

efna eiga umhyggjusamlega ab sorga fyrir J>vi, ab skorti

hins fåtæka fråbægist, å {>ann hått er mest samsvarar

sérhvers Jriftfum og minnst er sveitinni til })yngsla.

f>eir eiga, J>egar hjålpar er beibzt af fåtækra fjårhlutum,

sem nåkvæmlegast ab rannsaka skort hlulabeiganda og

hans orsakir; åbur en J>eir ålykta, hvort hann eigi sliks

styrks ab nj6ta, eiga [)eir meb mannljuflegri umhyggju

fyrir hjalp i bjargarleysi, samkvæmt J)essarar tilskipunar

§ 5, einnig ab hafa tilhlybilegt lillit til sveitarinnar J>arfa,

og })eirra fordjarfanlegu afleibfnga fyrir siblæti og ibju-

semi, er allt of aubveldum abgångi til hjålpar af sveitar-

fjårsjéb fylgja kunna. Sveitarstyrkur å })annig ekki ab

veitast Jjeim, sem meb tilhlybilegri brukun krapta sinna

gelur sorgab fyrir naub})urft sinni, ebur sem getur bblazl

baua hjå ^eim, sem eru skyldugir ebur viljugir til ab

hjålpa honum. Samt å engin forsorgunarsveit ab låta

nokkurn })urfamann ^arfnast hjålpar j^essvegna, ab J>essi

eigi ab veitast honum annabhvort af annari sveit, ebur

af einstbkum persénum, heldur å hun fyrifram ab låta

honum naubsynlegan styrk i té, unz hann veittur verbur

af j)eim, sem J>artil skyldugir eru, og sem t>å
eiga ab

endurgjalda fyrstnefndri sveit téba hennar utgipt. i tilliti

til J>ess styrks, er sveitin #ab veita ^urfamanninum,



428 Reglement for Fattigvæsenet

1834. eiga sérhvers til fellis åsigkomulag og sveilarinnar hent-

Januar. ugleikar ab takast i nåkvæma yfirvegun. Sérflagi a til«?w
^ hafast J)arme&, ab hinn Jwrfandi sjålfur utvegi

ser svo mikib, sem mbgulegt er, til sfus viburværis meb

sjålfs sfns vinnu, hvartil honum å 611 mbguleg hjalp ab

veitast. Orvasa, garalir og måttlillir jnirfamenn eiga,

meb vissum skilmålum og å sparsamasta halt, ab setjast

nibur hjå réttsinnubum husbændum, sem, meb J)eim

kjbrum, ab njéla hagnabar af j)eirri vinnu, sem 6mag-

arnir orka af heneli ab leysa, veiti {>essum alla naub-

}>urft, mot sannsynilegu endurgjaldi. Bbrn, sem hvorki

eiga fbbur né m6bur, ellegar sem vegna foreldranna

åstands ebur sibferbis, ekki geta hjå J)eim notib féslurs

og uppeldis, eiga sbmuleibis, meb sanngjarnlegustu skil-

målum, ab setjast nibur hjå sh'kurn hiisbændum, hjå

hverjum vissulega må til ælla ab meb J)au sé farib meb

skynsamlegri umhyggju fyrir J^eirra velferb, hvartil J)ab

heyrir, ab |)au njéti tilhlybilegrar uppfræbfngar, og ab

})eim snemma haldist til gubhræbslu, siblælis og vinnu-

semi. Annars å presturinn sérflagi ab skipta ser af

slikra barna uppfræbfngu, og hans meining, vibvfkjandi

J^eirra vistferli, må ekki af hreppstjoranum setjast til sibu,

hvaråmét J)essi, ef einhver sérleg athugasemd heldur

honum frå ab fylgja henni, å ab \itlista målib fyrir s^slu-

manni, er utkljåi J)ab meb sinni ålyktan, sem J)6 må

åkærast fyrir amtmanni. Bæbi hreppstjdri bg prestur

eiga ab bafa nåkvæma lilsjrin J)armeb, ab svovel fbstur-

foreldrar sh'kra barna, sem og abrir, hjå hverjum fåtækir

nibur setjast, forsvaranlega abgæti skyldu sfna. Finnist

nokkur brestur J)ar å, sem ekki meb abvbrun getur leib-

rétlur orbib, å su råbstbfun ab gjbrast, ab bbrnin, ebur

sifkir abrir })urfamenn
?

setist nibur hjå bbrum, hvarhjå

hlutabeigendur eiga ab sæta tilhlybilegum åkærum, ef

J>eirra hegban vib
J)å, er J)eim hafbi verib fyrir truab,

reynist svo 6krislileg, ab J)eir |>armeb hafi gjort sig

straffs seka. I Reykjavfkur og Seltjarnarness forsorg-

unarsveit å J>ab ab vera
^jjp

sameiginlega fåtækranefnd,

ét
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sem gjorir ålyktun t)arutn, hvar fåtæk horn eigi nibur 1834.

ab seljast, })6 svo, ab hennar andlegi mebliumr sérilagi Januar

skipti sér af J)essu efni. Hennar ålyktanir eiga, i j^essu

Welli, eins og 1 ollum bbrum, ab leggjast undir amt-

mannsins umdæmi, ef y fir })eim klagab verbur.

V. JJtn dkvbrbun tillaganna til fdtækra framfærslu. —
40) Å J)eim årlegu hreppstj6ra{)fngum framleggi hrepp-

stjérinn reikningskap fyrir sveitarinnar fåtækra fjargæzlu

innlektum og utgiptum, å })å libnu åri, reiknubu fra 1.

Oktbr. til 30. Septbrs., ebur til hvers annars eindaga,

er amlmaburinn ål/tur hentugastan, 1 tilliti til ^eirrar

tibar, å hverri hreppstjéra^ingib sé haldib. Sdmuleibis

»ramleggi hreppstj6rinn eina stutta, en skilmerkilega

skyrslu um sh'kar sveitarinnar ab Hkindum tilvonandi

titgiptir å J>vi nyja ari, undireins og hann, eptir J)arvib

ab hafa samjafnab upphæbina af tøeim fåtækum tilheyr-

audi tfundarhlula, jafnar t>ab, er auk J)essarar fåiækra

tiundar {)urfa kann, å hreppsins innbyggjara, hvort sem
l?eir eru embættismenn, hondlunarmenn, bændur, hus-

nienn, eilegar lausar og libugar persénur, sem loglega eru

sjålfs sfns. Samt eptirlæzt stiptamtmanni og biskupi,

svo og amtmbnnunum, framvegis, samkvæmt tilskipun-

inni af 17. Juli 1782 § 5, ab akvarba sjålfum J>ab tillag,

sem f)eir, eptir j^eirra åslandi og kjbrum, finna sig eiga

ab veita sveitarinnar fåtækum. Vib jafnabarreikninginn

a tillit ab hafast til upphæbar sérhvers tiundargjbrbar,

t>6 svoleibis, ab {)ab til tfundarinnar slærbar svarandi

tillag samt ab tiltblu verbi Iækkab fyrir J)ann, hvers efni

tj l ab bera slik J^yngsli takmarkast af barnafjblda ebur

obrum slikum orsbkum, og J)aram6t hækkist fyrir j)å,

hverra hagir eru hinna gagnstæbir. Hreppstjérinn aug-
,^si °S, hvab hann sjålfur finnur sig, ab tiltblu vib sma
tnebborgara, eiga ab luka, en ef nokkur af bbrum, er

lU,(58 gjalda eiga, lætur sfna 6ånægju })armeb i lj6si, å

Wlagsins upphæb ab setjast til syslumannsins åkvbrbunar.

AHt J)ab, er J^aunig fram fer, innfæri hreppstjérinn 1

sfoa sveitarb6k. — \\) Svovel reikningskapurinn fyrir
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4834. sibasta års fåtækra -utgiptum og inntoktum, sem fram-

8. Januar. varpib til fåtækra framfærsluuiata og jafnabarreiknmg-

~" urinn fyrir tillog til J>eirra, eiga ab Iiggja, ab minnsta

kosti 14 daga eptir ab J)/ngib er haldib, til eptirsjénar

fyrir hvem og einn, sem hennar 6ska kynni. Finni

nokkur sig orsok hafa til klogunar yfir J>vi a honum

liggjandi fåtækra-tillagi, ebur yfir stj6rn fåtækramålefna,

å bann ab halda ser meb klogun sfna til s^slumannsins,

og finni [)å klagarinn ebur hreppstjérinn sig éånægban

vera meb nefnds embættismanns ålyklun, må bann fram-

færa umkvdrtun sfna fyrir amtmanninum. — 12)Hrepp-

stj6rinn haldi eina å fåtækra -féhirzlu kostnab utvegaba

og af amtmanninum fullgilta sveitarbék, hvari hann,

auk Jjess i 10. § umgetna, einnig innfæri ])ær ålyktanir,

sem hann, eptir umbreyttum kringumstæbum, finnur sig

hafa orsok til ab gjora, en J)6 eigi innihaldast i J>vi

upprunalega, å hreppstjéra^inginu framlagba, framvarpi.

— 13) I Reykjavik og Selljarnarness hrepp, hvar fåtækra-

nefndin å ab semja jafnabarreiknfnginn og afieggja reikn-

ingskapinn, burtfellur su i § 10 fyriskrifaba fyritekt å
/

J)ingi, hvaråmot reikmngskapurinn og framfærslu- fram-

varpib, eptir 11. §, eiga ab leggjast til almennrar eptir-

sjonar um 14 daga, eins og Hka sérlegur prétokoll,

samkvæmt 4 2. §, å ab haldast yfir hennar abgjbrbir.

Nefndarinnar meblimir åkvarbi og sin å milli })au tillog,

er }>eir, hver fyrir sig, liika eiga. I tilliti til åkæru yfir

nefndarinnar gjorningum, breytist eptir 3. §.

VI. . Um fdtækra-féhirzlu inntektir og reikningskap. —

'

14) Fåtækra -féhirzlu inntektir eru ålmennilega pessar:

4) Afgjdld af jarbagézi og rentur af fbstum hbfubstélum,

J)egar og hvar slikar eignir tilheyra jpeirn fåtæku; ^
2) så fåtækum tillagbi partur af tiund af lausu og fostu

g6zi; — 3) sérleg tillog, sem lukast af bygbarlaginu,

eptir J>essarar tilskipunar 10. §; — 4) einn fimti hlutur

af allskonar fiskaveibi, er skebur å helgidbgum, å båtum,

hvort heldur J)eir litreibasl meb færum og aunglufl1
?

ebur meb netjum ; — 5) fjårutlåt eptir démum, yfirvald**
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ålyktunum, ebur eptir skebum såttargjbrbum, annabhvort 1834.

fyrir sættanefndunum, ellegar hlutabeigandi réttum; — 8. Januar.

6) fåtækra eptirlåtnir fémunir, })6 eigi frekar en til

'

endurgjalds |>ess, sem J>eir af fålækra féhirzlu {)egib

hbfbu; — 7) J)eir saubir og aorir gripir, hvarlil enginn

tysir sig eiganda ab vera um fjallgaungutib å haustum,

eptir ao vanalegt lysingar fyrikall er skeb meb 14daga

fresti, og — 8) allskonar friviljuglegar gjafir, sem g6b-

gjarnlega veitast at' mbnnum, hvort heldur J)eir bua i

bygbarlaginu, ebur fyrir utan J>ab. — 15) Eptir ab reikn-

ingskapurinn yfir fåtækra fjårgæzlu inntektir og litgiptir

hefir legib til eptirsjénar um J)ab ^ \\. § åkvarbaba

timabil, å hann, innan annara 14daga, ab sendast syslu-

manni, åsamt prestsins vitnisburbarskjali Jjarum, hvort

honum beri saman vib sveitarb6kina, og hvort annars

vib hann nokkub abgætast eigi. Vanti reikm'ngskapinn

Iengur en 4 vikur eptir {)ann tfma, å hverjum hann

innkoma ætti, kæri syslumabur J>ab fyrir amtmanni, sem

uppåleggi f>eim forsémunarsama hreppstjora fjårutlåt,

fra einum til fimm rbd. silfurs, er tilfalli bygbarlagsins

fåtækra -féhirzlu. Framhaldist slik ri forsémun, eiga

frekari sektagjold af amtmanninurn ab uppåleggjast. —
Syslumaburinn å nåkvæmlega ab yfirskoba sérhvern

reikningskap, og finni hann nokkura efasemd um sann-

mdi eins ebur annars af J>vf, sem i einum reiknfngskap

er framfært, ebur um forsvaranlega mebferb tøeirrar vib

stjérn fåtækra målefna hbfbu fjårvarbveizlu, å hann å

næsta manntals{)ingi ekki einungis ab låta syna sér

sveitarb6kina, heldur lika ab låta sér gefa nåkvæmari

sk^rslur. Hafi hann engar athugasemdir ab gjbra vib

reiknlngskapinn, ebur leibi J>ær å manntals^inginu fram-

komnu skyrslur hann lir bllum efa, å hann ab skråsetja

samjDykt sina å reikm'ngskapinn; i gagnstæbu tilfelli

åkvarbi hann, meb urskurbi sinum, hvab reikningsgjor-

anda komi til åbyrgbar, ebur hvab hann, i tilliti til

reikningskaparins, finnur ab åmålgast eigi til abgæzlu

framvegis. |>ykist reikningsgjbrandi, å einn ebur annan
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1834. måta, Hba nokkurn halla af s^slumannsins urskurbi, sé

Januar. j>ab honum i sjålfs valdi ab utlista sokina fyrir amt-

manni, sem meb urlausn sinni å ab afgjora })å kæru. —
17) Kunni hreppstj6rinn, å einhvern hått. umgångast

élbglega meb fåtækra fjårhirzlu hans stjérn fyrirtriiubu

eignir, hofubstéla ebur inntektir, ellegar s^na forsrimun

i {>eirra forstbbu, å hann ekki einungis til hins ytrasta

ab bæta allan skabann, heldur og, i })vi fyrra tilfelli, ab

logsækjast til straffs, eptir yfirsjonarinnar åsigkomulagi.

Eins mega honum, fyrir vibvaranlega forsémunarsemi,

eptir amtmannsins urlausn, uppåleggjast bætur til sveit-

arinnar fåtækra féhirzlu, allt ab 10 rbdlm. silfurs, eins

og amtmaburinn, i sérhverju tilfelli hvar hreppstj6rans

hegbun er slik, ab ekki megi trda honum fyrir sljérn

fåtækra målefna, må selja hann frå J>eirri syslan. —
18) |>egar er syslumaburinn hefir afgjort sérhvern reikn-

ingskap i hans embætlisumdæmi, å hann ab semja,

fyrir hvert år, og til amtsins innsenda, skyrslu i toflu-

formi (eptir fyrimyndun, er amtmaburinn J)artil mebdeilir

honum) yfir fåtækra fjårgæzlu åstand i sérhverri sveit,

til J>ess ab f>araf skynja megi, hvort ebur ab hve miklu

leyti J>au J>yngsli, sem orsakazt hafa af fåtækra fram-

færslu, hafa aukizt ebur minkab um eins års timabil.

Vanti {>essa skyrslu frå syslumanninum, og gildug or-

sbk j>artil ekki verbur lilgreind, sé }>ab amtmanninum

leyft ab uppåleggja honum fjårutlåt, frå 3 til 8 rbdla.

silfurs, til fåtækra i J>eirri sveit, i hverri hann byr. —

•

19) Eins og J)ab allsendis er mikilvæg skyida amtmanns-

ins, meb ftarlegustu årvekni ab hafa tilsjén meb fåtækra

målefna loglegri og hagkvæmri stjérn, svo å hann einnigj

})egar hann, vib ab yfirskoba fær i 18. § uppåbobnu

sk^rslur. finnur, ab fålækra-framfærslunnar J>yngsli ,
*

einu ebur bbru bygbarlagi, hafa aukizt, ebur ekki, {)annig

sem eptir krmgumstæbuuum ælla måtti , hafa minkab,

ab låta mebdeila ser sjålf reikningskaparskjolin, og ann-

ars utvega allar mbgulegar upptysingar, til ab komast

ab raun um, hvort stjérnin hafi brestétt verib, og t>6>
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ab svo miklu leyti mcigulegt verbur, ab bæta hennar 1834.

bresti. Vibvikjandi Reykjavikur og Seltjarnarness hrepps 8. Januar,

forsorgunar - bygbarlagi, å sjålfur reiknfngskapurinn af

nefndinni ab sendast amtmanninum, sem å ab yfirskoba

og urskurba hann. Ennfremur å amtmaburinn årlega

til hins danska kanselhis ab innsenda fråsogn hans um
fåtækra raélefna almennilega asigkomulag i amtinu, og

um ])ær orsakir, er å ]?vf seinasta ari fcekkjanlega kynnu

ab hafa stublab til ab létta }>ab ebur })yngja. Ef eitthvert

1 sinum afleibfngum mikilvægt og vibvaranlegt 6happa-

tilfelli kemur yfir eitt stærra ebur minna bygbarlag, og

setur J>ab f hættu fyrir skorti og naub, eiga hlutabeig-

andi yfirvold, an dvalar, ab gefa amtmanninum J)ab til

vitundar, og å ^essi J)å
slrax ab gjora J)ær J)énanleg-

ustu råbstafanir, sem kringumstæburnar leyfa, til ab

sttibva og endurbæta J)ann af 6happinu flotna skaba.

Amtmaburinn sendi J)areptir skyrslu um sokina, meb
ttllum hennar kringumstæbum, til hins danska kanselliis.

VII. Um fåtækra mdlefna politi. — 20) f>ab uppé-

leggst syslumanninum sjalfum ab vaka yfir, og låta brepp-

stj6rann vaka yfir J>vf, ab vinnufært f61k, sem ekki eru

hiisfebur og ibka Joglegt bjargræbi, ekki sé sjalfs sfns,

og })armeb hlibri ser fra faslri vistarvinnu, til skaba fyrir

bygbarlagsins bjargræbisvegi. Allt slikt félk eiga hrepp-

stjorarnir og hlutabeigandi syslumenn, an nokkurrar

vægbar, ab mebhondla eptir tilskipuninni af 19. Febr.

H83, og visa })eim i fasta vist, en ef hun ekki getur

l>eim strax avisub orbib, å })eim f millili'b ab haldast til

einhvers annars starfa. Ef {)ab sannast, ab hreppstjér-

arnir hafi séb i gegnum fingur meb lausamennsku i

hreppunum, å syslumabur ab gefa J>ab amtinu til vitundar,

°g skal amtmaburinnn {)å, i mebhaldi af n^nefndrar til-

skipunar 4. §, uppåleggja J>eim brotlega fjårsektir, fra

2 til 10 rbdl., til sveitarinnar fåtækra -féhirzlu, og ef

t>ab oplar skebur, é hreppslj6rinn, sem étrvir )}énari, ab

setjast fra s^slun sinni. — Sbmuleibis uppåleggst

X B. 28
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1834. [>ab s^slumonnunum, samkvæmt konunglegum urskurbi

Januar. a f 21. Juli 1808, ab vaka yfir, ab fleiri J)urrabiibaf61k ebur

t6mthusmenn, en samsvari réttri tiltolu bjargræbisveganna

ogJ>eirravanalega aflavibsjåfarsibuna, ekki nåi^ar b61festu.

Og må héreplir enginn, an syslumannsins leyfis, verba

témthusmabur, ab viblogbum fjåruilåtum, eptir syslu-

mannsins åkvbrbun, fra 1 til 5 rbdl. silfurs til bygbar-

lagsins fåtækra-féhirzlu.
.
Så husb6ndi, sem hefir tekib

å m6ti sh'kum témthiismanni, ån yfirvaldsins leyfis, å

f>arfyrir ab gjalda til sbmu féhirzlu frå 2 til 8 rbdl.

silfurs fyrsta sinn, hverjar bætur tvofaldast skulu fyrir

hvert skipti, er nokkur itrekar slika yfirsjén. — 22) Allt

flakk og betlaraskapur, ab svo miklu leyti slikt meb

koniingsbréfi af 10. Marts 4784 ekki er leyft i ylrustu

naub, skal héreptir, eins og fyr, vera strengilega fyri-

bobib og ålitast samkvæmt n^nefndu k6ngsbréfi, saman-

bornu vib kéngsbréfin af 11. April 1781 og 25. Juli

1808. — 23) Ef nokkur olmusumabur synir éhlybni,

m6t{>r6a, leli ebur abra 6siblega breytni, og ekki, eptir

abvbrun, vill leibrétta sitt framferbi, å hann ab ålitast

meb tilhlybilegri Hkamlegri refsingu, eptir J)eim fyrir

Island gildandi åkvbrbunum åhrærandi jjess slags strbff.

Hafi hann ekki nåb lbgaldri, ebur hib sibvanalega straff,

i tilliti til veikinda hins brotlega, kynni ab finnast ihug-

unarvert, ålftist hann meb vægari hæfilegri refsingu. —
24) Allar yfirtrobslur {)essarar tilskipunar eiga, ab svo

miklu leyti sem J)ær ekki skulu afgjbrast meb drlausn

hlutabeigandi yfirvalda, ab mebhbndlast og dæmast å

pélitiréttarmåta. |>ab er annars sjålfsagt, ab J>ær skyldur,

sem eptir [>vf framanskrifaba eru s^slumbnnunum, sem

p6litimeisturum, uppålagbar, i Reykjavik eiga ab abgætast

af bffégetanum.

Hvareptir aliir hlutabeigendur ser allraundirgefnast

hegba eiga. — Gefib i Vorum koniinglega abseturstab

Kaupmannahbfn {)ann 8. Januarii 1834.
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Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords ^34.

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1834 til

samme Tid 1835. Frederiksgave den 10. Januar

1834. —. Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio,

trykt som Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig.

Hansen: MUm verolagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Is-

landi" I. 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Htinavatns og Skagafjaroar s^slur

' Islands norour-amti, gildandi frå raioju Maji månaoar

*834 til sbmu tioar 1835.

Nafnvero. Hundrao. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rhsk. Rbsk.

A. Nr. 1 ' 17 93 17 93 14'/a

— 2 2 11 12 66 10

— 8 3 68 /i 22 27 18

— 4 2 50 Vi 20 20 16

— 5 1 79 21 84 17'/*

— 6 2 5 16 40 13

— 7 .1 53 »A 15 55 12 l
/i

— 8 11 20 11 20 9

9 7 13 9 49'/* 7»/a

B. Nr. 10 » 15 18 72 15

— 11 13'/2 16 84 13
»/«

— 12 11 13 72 11

— 13 14 17 48 14

C. Nr. 14 » 17 5 30 4

— 15 » 14 8 72 7
— 16 » 19 5 90 5

— 17 4 5 • 4
— 18 39 '/a 8 22 6"/a

— 19 59 9 21 7 l

/a

— 20 21 26 24 21

— 21 » 10 12 48 10
D - Nr. 22 2 64 16 - 13

— 23 2 81 17 6 13 l

/2

~ 24 2 81 17 6 18 V»

å

O Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelsta"xten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11— 13). Coursen er ikke angivet.

28*
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1834.

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29
—- 80 ••••••

F. Nr. 31 4

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

X> til 11 \ LI (J.
FTnnrii*fl 2SXXU.11U1 ClU • Ålinii lin *

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

2 48 15 12

2 10 J

/a 12 63 10

» » II

1 5 15 75 12 »/j

1 4 15 60 12 y*

» »

4 5

» »

16 20

»

13

3 7 f/a
*

18 45 15

2 31 13 90 11

1 77 14 40 ii y*

1 38 16 72 ' 13 y2

2 18 13 12 ioya

4 10 8

] 91 »/» 11 69 9y2

M 16M 1 LI 6 64

1 58 19 24 15 ya

40 20 16

» V 11 Ya

69 U II 14

Me&alver£> å hverju hundra&i og hverri alin i

fyrtdldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, e&ur i frftu 16.40 13

— B, i ullu, smjori og télg 16.69 13V»

— C, - ullar tovinnu . . . 10.14V« 8

— D, - fiski 15.53Vs 12Va

— E, - Ifsi 13.67% 12V*

— F, - skinnavoru .... 14.67V» 12

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir melbalverfc allra mefcalverfca

[hdr.] 14 Rbd. 84 Sk. [og alin] 12 Sk.

Frederiksgåfu J>ann 10. Januar 1834.

B. Thorarensen. Eptir constilution

H. Thorlacius.

10. Januar. Capitelstaxt for Øefjords og Norder Sysseler

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1834 til samme

Tid 1835. Frederiksgave den 10. Januar 1834. —



Gapitelstaxt for Norder-Amtet. 437

Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som 1834.

Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen: 10. Januar.

«Um verolagsskrår" i uSkyrslur um landshagi å Islandi" I. 2,

234 ffr
1

* ' - - > :

•

Gapituls-Taxti fyrir Eyjafjaroar og Norour syslur i

Islands Norour- amti, gildandi fra mioju Maji månabar

1834 til somu tioar 1835.

A. Nr.

B. Nr.

C. Nr.

1
1

2

3

4

5 ,

6

7 ,

8

9

10

11 ,

12

13

14 .

15

16

17
!

18

19

20

21

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

^Jafn vprSSX^l Cl JL 11 V vi \J • HundraE). AlinXX 1111

•

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

17 41 17 41 14

2 37 14 30 n'/a
'

3 74 22 60 18

2 67 21 56 17 Va

1 89 23 12 18 »/a

2 59 20 88 16 '/a

1 60 l
/a 16 29 13 .

13 21 >/? 13 21 % 10 Vi

10 8Va 13 43 Va lO'/a

18Va 23 12 18 V«r

15 18 72 15

li "A 14 36 11 '/a

15 18 72 15

32 10 » 8

18 '/a 11 54 9

24 « 6

» 07a 8 12 O /'i

58 12 8 9 l
/a

67 J/a 10 52 !

/a 8«/a

23 '/a 29 36 23 Va

20 25 U 20

2 71 '/a 16 45 13

3 2 18 12 14 Vi

2 78 16 84 18 Va

2 49 !
/a 15 9 12

2 17 13 6 lO'/a

1 2 15 30 12

1 UV* 16 76 '/a
13 '/a

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftjrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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4834. Nafnverft. Hundrab. Alin.

Rbd, Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

10. Januar. E. Nr. 29 . . . . . . 1 9 16 39 13

30
, . . 94 14 66 12

P. Nr. 31 , . . . . . 3 59 'A 14 46 11 Va

32 . . . . . . 2 38 Va 14 39 1 1 '/a

33 . . . . . 2 18 13 12 lO'/a

38 11 16 9

35 . . . . . . 1 11 13 36 10 Va

10 !
/a 12 63 10

87 . . . 5 12 48 10

G. Nr. 38 • • • • • • 2 10 12 60 10

— 20 8 32 6»/a

22 26 72 21 Va

41 . . . 37 «/a 18 72 15

42 . . . 65 '/a • 13

83 Va • 16 V«

Mebalverb å hverju hundrafei og hverri alin i fyr-

toldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, e&ur i frtøu 18.1 1
/« 14Va

— B, i ullu, smjoriogt61g 18.72 15

— C, — ullar tévinnu . . . 14.26 1
/« UV«

— D, — fiski 15.89 12V»

— E, — }fsi 15.77 12Va

— F, — skinnavoru .... 13.97a 10 1
/«

En me&alverfca summa allra landaura, skipt me& 6,

synir mebalverb allra mefcalverfca

[hdr.] 15 Rbd. 95 Va Sk. [og alin] 13 Sk.

Frederiksgåfu J>ann 10. Januar 1834.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

10. Januar. Capitelstaxt for Oster - Amtets to Sysseler,

fra Medio Mai 1834 til samme Tid 1835. Fre-

deriksgave den 10. Januar 1834. — islandsk:

Original -Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som Schema

og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jfr. Sig. Hansen:
<t
Um ver&-
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lagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å fslandi" T. 2, 234 ff. — \ 834.
'

Denne Taxt anfores som publiceret i Norder-Mule Syssel. io. Januar.

Gapituls-Taxti fy rir Norour-Miila og Suour-Mdla syslur

i Islands austur-amti, gildandi fra mibju Maji månaoar

1834 til somu tfoar 4 835.

Nafnvero. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 » 91 21 91 17 ya

35 20 18 16

— 3 . . . . . . 4 57 27 54 22

61 29 8 23 y*

— 5 . . . . . . 2 457a 29 66 24

35 26 88 21 y*

15 y8 21 59 - 17 Va

41 16 41 13

— 9 . . . . . . 13 1 17 32 14

B. Nr. 10 . . . . 21 26 24 21

— 11 ... . 19 23 72 19

17 21 24 17

18 22 48 18

C. Nr. 14 . . . . . • » 26 8 12 6 ya

— 15 ... . 19 11 84 97a

— 16 ... . 27 8 42 7

— 17 ... . 7 8 •72 7

51 Va 10 70 8'A

— 19 ... . 81 12 63 10

— 20 ... . 31 38 72 31

— 21 ... . 24 30 » 24
D

- Nr. 22 . 4 i) 24 » 19

— 23 ... . . . 3 45 20 78 16 y*

- 24 ... . . . 3 42 20 60 167*

— 25 ... . . . 2 86 17 36 14

— 26 ; . . . 60 15 72 12 ya
E. Nr. 27 24 18 72 15

— 28 ... . . . 1 28 19 36 15 y2

23 18 57 15

— 30 .... ,
11 16 69 13 y2

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenfor S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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1834.

10. Januar, f. Nr. 31

— 32

— 33 .

— 34 .

— 35 .

— 36 .

— 37 .

G. Nr. 38 .

• * •

• • •

Nafnverb. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

4 86 19 56 15 l

/a

4 9»A 24 57 19 Va

2 86 17 36 14

2 12 17 » 14

1 52 18 48 15

3 18 33 15

» 6 15 » 12

2 58 '/a 15 63 12 '/a

1 44 Va 18 52 15

3 25 39 12 31 l
/a

1 21 58 48 37

1 93 B B 18 l

/a

94 D B 19

— 40

— 41

— 42

— 43 .... .

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alinifyr-

toldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, ebur 1 frtøu 23.40 18V»

— B, — iullu, smjoriogtélg 23.42 19

— C
?
— ullar tévinnu ... 16. IC) 13

— D, — fiski 19.68 1
/* 15V«

E, — l^si 18.34 1
/« 15

— F, — skinnavtfru .... 18.60V* 15

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 19 Rbd. 91Va Sk. [og alin] 16 Sk.

Frederiksgåfu i>ann 10. Januar 1834.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

u. Januar. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. midlertidig Nedsættelse

af Tienden af Lambastader i Myra Syssel. Khavn

den 14. Januar 1834. — Original i Bispe-Archivet i

Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1834, Nr. 135.

Opsidderen paa Gaarden Lambastabir i Myre Syssel,

Bergthor Thorvaldsen, har i en til det kgl. Rentekammer
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indgiven Ansogning anholdt om, ai denne hans Be- 1834.

boelsesgaard, formedelst den samme ved Sandflugt til-
TT^anuar

foiede Beskadigelse, maa vorde nedsat fra 40 lil 30 Hdr.

i Dyrhed.

I denne Anledning har Bentekammeret tilmeldt

dette Gollegium, at det under 14. Decembr. sidsti. har

tilskrevet Amtmanden, at den ansogte Nedsættelse i

Jordens Dyrhed ikke kan bevilges, men at det derimod,

med Hensyn til at samtlige Tiendetagere have samtyk-

ket i Nedsættelsen, er tilladt, at Tienden af den om-

handlede Jord i de næstpaafolgende 6 Aar ikkun op-

kræves efter en Dyrhed af 30 Hundr., dog under den

Betingelse, at denne Nedsættelse forst bevilges, naar

Opsidderen for Amtmanden godtgjbr, at Gaardens Huse

ere bortflyttede til et bekvemt Sted, hvilket man tjenst-

Ngst skulde tilmelde Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv.

til behagelig Efterretning. — Det kgl. Danske Cancellie

den 14. Januar 1834.

Kongelig Resolution ang. Finantskassens Til- Januar,

skud til den kgl. Jordebogskasse i Aaret 1832.

Khavn den 15. Januar 1834. — Rentek. Reiat. og

ftesol. Prot. 1834 A, Nr. 9; jevnf. N\> Félagsrit X, 39.

Vi tillade allern., at det Tilskud, som i Aaret 1832
er afgivet fra Finantskassen lil den islandske Jordebogs-

kasse, passerer til Udgift for den forstnævnte Kasse. —
Kjbbenhavn den 15. Januar 1834.

Kongelig Resolution ang. Understottelse til 18 - Januar

Udgivelse af en islandsk Læsebog. Khavn den

18. Januar 1834. — I Forestilling fra Directionen for

fonden ad usus publicos 31. Decbr. 1833 bemærkes, at Cand.
Tbeol. Ludv. Chr. Muller havde si5gt om en Understøt-

te til at udgive en Læsebog i det islandske Sprog, som paa

^
a 30 Ark vilde indeholde det meste af Njals saga, nogle
<te lettere oldnordiske Sange og en Ordbog til det Hele.
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1834. Han havde i henved 6 Aar underviist gratis i Islandsk, og

- holdt for Tiden offentlige Forelæsninger derover, men kunde
Januar,

erh ide en saa betydelig Subscription, at den kunde dække

en Boghandler, hvorfor han sdgte Understøttelsen. — Direct.

for Fond. ad usus publ. Journ. 8, Nr. 587.

Vi ville allern. have Cand. Theol. Ludv. Ghr. Muller,

til Udgivelsen af en Læsebog i det islandske Sprog,

bevilget af Fonden ad usus publicos 4 Rbd. Sedler

for hvert færdigtrykt Ark, som Bogen kommer til at

indeholde, indtil et Belbb af 300 Rbd. Sedler. — Kø-

benhavn den 18. Januar 4 834 1
.

januar. Rentekammer-Skrivelse til det kongl. Danske

Cancellie, ang. Forslag om en forandret Organi-

sation af den islandske Landsoverret. Khavn

den 18. Januar 1834. — Rentek. isi. Copieb. 10,

Det kgl. Danske Cancellie har under 12. Novbr.

f. A. behaget at tilstille Kammeret herved tilbagefb'l-

gende Skrivelse fra Stiftamtmand Krieger af 26. April

s. A., hvori han, i Anledning af den ved Conferentsraad

Stephensens Dbd opstaaede Vacance i Justitiarii-Em-

bedet ved den islandske Landsoverret, fremsætter tvende

Forslag til en forandret Organisation af bemeldte Overret.

Efter det forste af ovennævnte Forslag skulde Ju-

stiliarius ansættes med en aarlig Gage af 1100 Rbd.,

og forste Assessor med 700 Rbd., samt denne derhos

tillige besorge Oversættelsen af Retsakter fra det is-

landske Sprog, imod derfor at tillægges det ved aller-

hoieste Resolution af 7. April 1822 bestemte Honorar

af 150 Rbd. Sblv af den islandske Justitskasse; anden

Assessorpost tilligemed Justitssekretairens Forretninger

>) communiceret Cand. Muller ved Direct. Skrivelse 31. Januar

1834. Missiveb. for Fond. ad usus publ. x

/& 32 til V6 34,

Nr. 381.
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derimod forenes med Sysselmands- Embedet for Guld- 1834.

bringe og Kjose Sysseler, og Sysselmanden derhos til- .18. Januar,

lægges 400 Rbd. aarlig. Overrettens Ldnninger, som *
~*~

nu udgjbre 2,850 Rbd., vilde paa denne Maade ind-

skrænkes til 2,350 Rbd. Sblv aarlig.

Efter det andet Forslag skulde Justitiarius tillige

tørestaae Sekretariats -Forretningerne, og derfor i det

Hele nyde 1200 Rbd. Sblv aarlig, og til Assessorer skulde

ansættes Sysselmændene i Arnæs, Rorgarfjords og Guld- ,

bringe Sysseler, hver med 200 Rbd. S6W aarligen, og

skulde af disse trende Sysselmænd vexelviis fungere

tvende. Overrettens Lbnninger vilde derefter udgjbre

*800 Rbd. Sblv aarlig.

Ingen af disse Forslag finder imidlertid det kgl.

Danske Cancellie Anledning til at understbtte, hvilket

V1 ogsaa, efter de herimod anfbrte Grunde, ikke kunne

andet end aldeles tiltræde. Velbemeldte Cancellie har

derhos behaget at underrette Kammeret om, at Samme
er sindet at indgaae med allerund. Forestilling om Ret-

tens uforandrede Organisation, og som Fblge deraf om

Besættelsen af Justitiariatet paa samme Maade som hidtil,

Jkkun med den Forandring med Hensyn til Rettens

Personale, at Justitssekretair-Embedet ved forefaldende

Vacance combineres med andet Assessorat, samt at

lettens Medlemmers Indtægter, for at de, saavidt Om-
stændighederne tillade det, hver især kunne nyde en

M deres Stilling passende Gage, reguleres saaledes, at

Justitiarius, hvortil Cancelliet agter at indstille Etatsraad

Einarsen, ansættes med 900 Rbd. Sblv reglementeret

Gage, og derhos et personligt Tillæg af 300 Rbd. af

Justitsfonden, ligesom den afdbde Justitiarius har siden

1808 haft et saadant Tillæg af den kongel. Kasse. At

tørste Assessor, foruden de for denne Post reglemen- '

terede 700 Rbd. Sblv, tillige overdrages den foran-

nævnte Oversættelse af Retsakter, og derfor tillægges

^0 Ri>d. af den islandske Justitskasse, samt endvidere,

°aar Justitssekretair-Embedet bliver vacant, 50 Rbd. af
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1834. denne Gage, hvorved han i det Hele vil erholde 900

Januar. Rbd. aarlig. For anden Assessorpost, hvormed Justits-

sekretair-Embedet ved indtræffende Vacance agtes for-

enet, foreslaaes en Gage af 750 Rbd., nemlig de nu

reglementerede 500 Rbd., og, naar fornævnte Vacance

indtræffer, de ovrige 250 Rbd. af denne Gage. Ibe-

greben de fornævnte 300 Rbd. af Justitsfonden og 150

Rbd. af Justitskassen, vil Overrettens Lonninger saaledes

i det Hele udgjore ligesom nu 2,850 Rbd. Sblv aarlig.

Herover har det kgl. Danske Cancellie, da Gagerne

for den islandske Landsoverret ere indbefattede under

Kammerets Normal-Reglement, behaget at forlange vor

Betænkning, samt derhos, i Anledning af ligeledes her-

med lilbagefolgende Andragende fra Stiftamtmand Krieger

af 4. Mai f. A., henstillet til Kammerets Afgjorelse, at

Etatsraad Einarsen maatte i Vacanceliden erholde godt-

gjort Forskjellen imellem de reglementerede Gager for

Justitiarius og fbrste Assessor, eller 200 Rbd. aarlig,

for at han kan holdes skadeslos for de med Justitiarii-

Embedets midlertidige Bestyrelse forbundne Udgifter,

og at endvidere den i det ene vacante Assessorat con-

stituerede Sysselmand, Kammerraad Finsen, saavel som

den Mand, der maatte være constilueret til Assessor

formedelst Assessor Thorarensens Udtrædelse af Over-

retten, maatte, i Lighed med hvad der ellers finder

Sted i Constitutions-Tilfælde i Embedsvacancer, tilstaaes

hver Halvdelen af de respective Assessor -Embeders

faste Lonninger, i hvilke de ere constituerede.

At saavel Etatsraad Einarsen som de tvende i Va-

cancetiden constituerede Assessorer erholde den af det

kgl. Danske Cancellie foreslaaede Godtgjorelse, vides

ikke Noget fra Kammerets Side at erindre imod, og vi

maae i Henhold hertil tjenstl. overlade til velbemeldte

Cancellie, naar Sagen i det Hele forestilles, da tillig

allerund. at andrage herpaa. — Hvad angaaer Lands-

overrettens fremtidige Organisation og Regulering ^
Gager for dens Medlemmer, da er der under Sagens
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Omhandling her i Kammeret bleven fremsat den Mening,

at det ikke blot i pecuniair Henseende og i Betragtning

af de yderst faa Forretninger, der paaligge Justitiarius,

men ogsaa af andre Grunde, vilde være rigtigst at

forene Stiftamtmands- og Justitiarii-Embedet i* een Per-

son. Men da der dog paa den anden Side mod en

saadan Forening frembyde sig betydelige Betænkelig-

heder, og da den i al Fald ikke lader sig iværksætte

uden en foregaaende Overeenskomst imellem Gancelliet

og dette Gollegium angaaende det saaledes combinerede

Embedes Besættelse, saa have vi troet ikke for Tiden

at have tilstrækkelig Anledning til herom nærmere at

yttre os, men forbeholde os at tage denne vigtige Gjen-

stand under yderligere Overveieise, saafremt velbe-

meldte Cancellie maatte finde sig anlediget til at en-

trere paa samme, i hvilken Henseende vi i saa Fald

udbede os sammes gode Formening behageligen med-

deelt. — Rentekammeret den 18. Januar 1834.

Rentekammer-Skrivelse til Handelshuset Suhr

§> S6n
;

ang. Tilladelse for en norsk Kjobmand

&t fore Tommer til Island. Khavn den 18. Januar

1834. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 707.

Handelshuset Suhr & Son har under 4. i d. M.

anholdt om, at Kjobmand J. G. Knudsen i Arendal maa
1 indeværende Aar blive meddeelt Passe for 4 Skibe,

for at overfare Tommer og anden Trælast til Island,

uden derfor at erlægge den ved For. af H.Septembr.

4816 § 3 paabudne Afgift.

1 Anledning heraf skulle vi ikke undlade at melde

Handelshuset, at naar ovennævnte 4 Skibes Drægtighed

og Navne, samt ligeledes Skibsførernes Navne, hertil

opgives, vil det Ansogte kunne ventes bevilget, dog

at Drægtigheden for alle 4 Skibe tilsammentagne ikke
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1834. udgjbr mere end i det Hbieste 150 Commercelæster.
m^m-~ Rentekammeret den 18. Januar 1834.
Januar.

januar. Kongelig Resolution ang. Anskaffelse af Orna-

menter m. m. til Reykjavik Domkirke. Khavn den 29.

Januar 1834. — I Rentekammerets Forestilling 21 . Januar

bemærkes, at Stiftamtmand Krieger i Island havde — i An-

ledning af en af Kammeret forlangt Betænkning, foranlediget

ved Beretning fra Biskoppen over Island, der igjennem Can-

celliet var indkommen til Kammeret, om Kirkernes Tilstand,

hvori ankedes over, at Domkirkens Ornamenter vare meget

forslidte — stillet det Forslag, at der maatte anskaffes 4 nye

Messehageler og 7 nye Messeskjorter, en ny Kalk- eller Disk-

Dug, og en Sblv-Oblatdaase, indvendig forgyldt, da kun 2

Messehageler og 3 Messeskjorter for Tiden vare i brugelig

Stand, og der kun havdes Oblatæske af Træ.

Rentekammeret bemærker, at Ritualet ikke foreskriver, at

Ordinandus ifdres Messehagelen ved Ordinationen, og at dette

ikke heller er Skik i Kjbbenhavn, men da Biskoppen overis-

land havde oplyst, at dette i Island var gammel Kirkeskib,

og da Cancelliet ikke holdt det for passende at hæve denne

Skik, indstilles Bevilgelsen déraf, indtil en Bekostning af228 Rbd.,

og da Kirkens Indtægter kun vare mellem 100 og 200 Rbd.

aarlig, der i de senere Aar vare medgaaede til Reparationer,

saaledes at i Aaret 1832 havde 200 Rbd. Sedler maattet til-

skydes af Jordebogskassen, og Kirken desuagtet haft en Under-

balance af omtrent 30 Rbd. i det sidst aflagte Regnskab, fore-

slaaes, at denne extraordinaire Bekostning bevilges af Jorde-

bogskassen. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1834 A, Nr. 26.

Vi tillade allern., at til Brug ved Reikevig Dom-

kirke i Island anskaffes 4 nye Messehagler og 7 nye

Messeskjorter, saavel som en Kalk- eller Disk- Dug og

en Sblv-Oblatdaase, samt at den hertil fornbdne Sum,

omtrent 250 Rbd. Sedler, udredes af den islandske

Jordebogskasse. — Kjbbenhavn den 29. Januar 1834
1
«

') Denne Resolution er communiceret Stiftamtmanden over

Island, L. A. de Krieger, ved Rentek. Skriv. 12. April 1834.

Isl. Copieb. 10, Nr. 857.
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Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1834 til samme Tid 1835. Reykjavik den 1. Februar

1834. — Islandsk: Original, samt Original-Aftryk, be-

søget paa offentlig Bekostning. Vioeyjar klaustri 1834, 2 Bl.

1 4t0
., hvoraf Exemplar i det islandske Departement. Jevnf.

Sig. Hansen: uUm verblagsskrår\i uSkyrslur um landshagi"

!• 2, 234 ff. — Denne Capitelstaxt anfdres som publiceret i

nogle af Amtets Jurisdictioner : Reykjavik, Rångårvalla Syssel

og Arnæs Syssel.

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjaroar, Gullbringu og

Kj6sar, Årness, Rångårvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells syslur, samt Reykjavikur kaupstab, i

Islands suour-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar

1834 til somu ttøar 4835.

1834.

1. Febr,

Vc5ru og aura

tegundir.

A. Nr. 1
1

— • 2 . . .

— 8 . . ,

— 4 . . .

— 5 . . .

— 6 . . ,

— 7 . ; .

— 8 . . .

— 9 . . .

B. Nr. 10 . . .

— 11 . . .

— 12 . . .

— 13 . . .

C Nr. 14 . .. .

— 15 . . .

— 16 . . .

— 17 . . .

— 18 • . .

— 19 . . .

Nafnvero. å landsvisu hdr. er få lal.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

. 15 88 15 88 12 Va

, 2 17 13 6 10

. 3 50 y2 21 15 16 1
/*

. 2 51 '/a 20 28 16

. 1 62 19 72 15 Va

. 2 w/a 16 84 13 '/a

. 1 49 lA » M t

. 10 W/2 10 14 f

/a 8

. 6 57 8 76 7

» 16«/a 20 60 16 '/a

15 Va 19 36 15 '/a

16 20 » 16

16 20 » 16

20 V« i

18 !

/a 11 54 9

30 1 i »

5 9 36 7'/a

57 >/a • • « »

1 11 » >

å

) Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Capitelstaxten for

Sonder-Amtet 24. Januar 1832 (ovenf. S. 18-20). Coursen

ikke angivet.
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4834.

1. Febr,

V(5ru og aura

tegundir.

C. Nr. 20

— 21

D. Nr. 22 ,

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27 .

— 28

— 29

— 80

Nafnvero. å landsvisu hdr. er [)å 1 al

F. Nr. 31 4

— 32

— 83

— 34

— 35

— 86

— 37

39

40

41

42

43

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

D
i/«uu /'i V • •

» ÆD K

A4 1 1
1 1 64 uu IQ l/olt7 /2

OO i O \
%

l 1 fi IO
OA QA l/

rt5*4 12 1 / o / 1 A14
O& O/ /« ID 91 1 Qlo
OA *\f\ l/nOD /2

PilOl 19IA

1 9£ */« 1 Q IQ l/olo /2
1 ^1 o

I
1 lo oO IQ l/olu /U

11 1 ft 19iA IA l/o14 /2

1 IQ l/n 1 ftlo 4 /'i
1 A14

A4 Ol /2 lo *7ft 1 ^IO

Q D é Æl *A04 1*7
1 /

A fiA !/o04 /2 IO oO 19 l/»1« l'X

A 9^i 1 WIO uo 1 /I14

1 50 V? 18 80 14 Va

A '/o 1 AQoy 1 Qlo

n 1 9IA Aft40 in

2 27

» 75

1 86 l

/2

71

» 60

1 73

Meoalvero å hverju hundrabi og hverri alin i fyr

toldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba fribu 15.72 13V«

— B, — ullu, smjdrioglélg 20. » 16

— G, — ullar tévinnu . . . 10.45 8

— D, — fiski 18.63 Vi 14Va

— E, — lysi 18.8 14

— F, — skinnavdrum ... 17.41 13Vs

En meoalverfea summa allra landaura, skipt meb 6»

gjorir hofuomebalvero allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 70 Sk. [og alin] 13 Sk.

J>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:
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Eptir Litr. A: hver k^r snemmbær vift hundrab:

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardbgum;

lika 6 saubir J)révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veiurgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, ifard(5gum;

enn J)å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eoa

3
/4 hundrabs, svo ab IVa verbs hennar

gjcirir hundrab.
* • * j

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérbiingar af ullu, smjori eba t61g,

hundrab.

60 p5r eingirnissokka, eba 180 pcjr

sj6vetlinga, hundrab.

6 vættir af sérhverri fiskitegund,

[>ar tilnefndri, hundrab.

1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

4 fj6rbungar nautaskinna, hundrab;

eins 6 fjérbiingar af kiia-, hrossa-

og sela-skinnura ; 8 fjérbiingar saub-

skinna og 12 fj'6rbungar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Reykjavik ]?ann 1. Februarii 1834.

L. Krieger. Steingrimur Jénsson.

C: -

D:

E:

F:

Kongelig Resolution ang. Bestemmelser om 5. Febr.

Oplærelse af Veterinair-Elever fra Island. Khavn

den 5. Februar 1834. — I Rentekammerets Forestilling

28. Januar fremsættes de ved kongl. Resolution 1. Juni 1831

fastsatte Bestemmelser med Hensyn til Oplærelse af Veterinair-

Elever fra Island. Allerede i August 1828 var det bifaldetved

kgl. Resolution, foranlediget ved en Forestilling fra Stiftamt-

mand Hoppe i Begyndelsen af samme Aar, at en Elev kunde

antages fra SSnder- Amtet, hvilket ogsaa var skeet, og den

antagne Elev havde efter overstaaet Examen nedsat sig i

X 29
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4834. Reykjavfk. Da man nu Ønskede paa samme Maade at faae

6. Febr. oplært en Elev fra Vester-Amtet, havde Amtmanden for dette

^-*^>- • Amt, Thorsteinson, forestillet, at
tt
det var en saavel af Syssel-

mændene som af andre kyndige Mænd der i Amtet almindelig

antagen Mening, at hverken Amtet i det Hele eller engang

noget enkelt Syssel vilde faae synderlig Nytte af en eneste

Dyrlæge". Den Fortjeneste, han kunde have ved Praxis, vilde

ikke kunne ernære ham, og den Nytte, han kunde gjøre som

Consulent, vilde ikke opveie det Offentliges Bekostning. Al-

muens Repartitionsbidrag var desuden for Tiden saa hoit, at

Yderne behøvede at skaanes. Amtmanden androg derfor paa,

at Vester-Amtet enten fik Lov til at lade Tilladelsen ubenyttet,

eller at dets Bidrag blev modificeret.

Rentekammeret havde herover indhentet Betænkninger fra

den forhenværende Amtmand Johnsson, nu Byfoged i Middel-

fart, og fra Stiftamtmand Krieger. Den Førstnævnte yttrede

sig derhen, at den ved kgl. Resolution 1. Juni 1831 bestemte

Foranstaltning vilde i Tiden sikkert medføre Nytte, og han

maatte derfor holde paa den, skjondt han indrømmede, at

den maaskee kunde falde bort af sig selv, paa Grund af at

Ingen meldte sig, som det var gaaet i Nord- og Oster -Amtet

hidtil. Han holdt ogsaa paa, at hvert Amt skulde bidrage

for sig. — Stiftamtmand Krieger indrommede vel, at Vester-

Amtet kunde have mindre Nytte af en Dyrlæge end andre

Egne, men derfor burde efter hans Mening hverken Foran-

staltningen bortfalde, eller Vester-Amtet fritages for Bidrag.

Kammeret bemærker, at Amtmand Thorsteinson allerede

før havde fremsat de samme Tvivl om denne Foranstaltnings

Gavnlighed for Vester-Amtet, men fandt derfor heller ikke

nu, at Foranstaltningen burde bortfalde. Derimod fandt det

Anledning til at foreslaae, at et Amt, som ikke kunde høste

Nytte af den, blev fritaget for Omkostningerne derved, og at

saaledes Resol. af 1. Juni 1831 maatte blive modificeret derhen,

at hvert Amt bekostede den derfra sendte Elev. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1834 A, Nr. 34.

De ved Vor Resolution af 1. Juni 483-1 fastsatte

Regler for Nedsendelse af indfodte Islændere, til Op-

lærelse ved Veterinair-Skolen her i Staden, ville Vi her-

ved allernaad. have forandrede derhen, at det lillades

Amtmændene paa Island, naar noget dueligt Subjekt

maatte melde sig hos dem, for at blive oplært ved



Kgl. Resol. ang. Veterinair-Elever. 451

bemeldte Veterinairskole, og Saadant ansees tjenligt 1834.

for Amtet, da, efter forudgaaen Anmeldelse for Vort "^5^
Rentekammer, at nedsende en slig Lærling hertil, dog

at det iagttages, at ikkun een Lærling ad Gangen for

hvert Amt holdes ved Veterinairskolen. Og blive, som

Folge heraf, de til disse Lærlingers Nedreise, Oplæreise

og Tilbagereise fornodne Udgifter at udrede ved Re-

partition* efter de saakaldte Tiende- Hundreder af lost

Gods, paa det Amt, for hvis Vedkommende en saadan

Lærling er nedsendt, imod at det paa den anden Side

gjores denne til Pligt at nedsætte sig i Amtet, samt

der, mod passende Diæter, at foretage de Reiser, som

i fornbdent Fald af det Offentlige maatte blive ham

paalagte. — Kjobenhavn den 5. Februar 4834 1
.

Handels-Convention mellem Danmark og Oster- 12 - Febr.

rig. Khavn den 12. Februar 1834. — Dansk:

Original-Aftryk hos Schultz, 4 Blade i 4to
. Colleg. Tid. for

1834, S. 761—766. Schou XXI, 26-29. — Tydsk: Original-

Aftryk hos Schultz, 4 Blade i 4*>. — Under 26. August 1834

ere Exemplarer af denne Convention sendte fra Rentekammeret

til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island. — Uddrag.

Handels-Convention mellem Hans Majestæt Kongen

af Danmark og Hans Majestæt Keiseren af Osterrig,

Konge af Ungarn og Bbhmen. Sluttet i Kjobenhavn den

12. Februar 1834. —
Artikel I. De Danske Fartoier, som ankomme til

de Osterrigske Staters Havne med Ladning eller med
Ballast, skulle nyde de samme Forrettigheder, som de

l

) ved Rentek. Skrivelser 22. Februar 1834 communiceret

Stiftamtmanden og Amtmændene i Island, idet Kammeret

henholder sig til sammes Skrivelse til Stiftamtmanden af

18. Juni 1831. Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 769—771.

Derefter er Resolutionen publiceret i Borgarfjords Syssel,

Reykjavik, Gullbringa og Kjosar Syssel, Arnes Syssel og

Vestmannderne.

29*
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iadenlandske Skibe, og skal den samme Fordeel til-

staaes de Osterrigske Fartftier, som ankomme til de

Danske Staters Havne med Ladning eller med Ballast,

dog med Undtagelse af de Danske Golonier, Gronland,

Island og Færøerne deri indbegrebne. Imidlertid skulle

dog alle de Handels- og Skibsfarts -Fordele, som for

Fremtiden maatte blive tilstaaede nogen anden Nation

i de Danske Golonier eller paa Færoerne, ligeledes ind-

rommes de Osterrigske Undersaatter.

Med Hensyn til Erlæggelsen af Havnepenge, Ind-

og UdfCrsels- Afgifter, Told- Afgifter, TGndepenge, Fyr-

penge, Lodspenge og Bjergeion, ligesom og i Henseende

til alle andre Afgifter eller Paalæg, af hvad Slags eller

Benævnelse det end er, som tilfalde Kronen, Stæderne

eller nogensomhelst privat Indretning, skulle de Danske

Fartoier i Hans Majestæt Keiseren af Osterrigs Stater

aldeles behandles paa samme Maade som de Oster-

rigske Fartoier. Alle disse Fordele skulle ligeledes til-

staaes de Osterrigske Fartoier i den Danske Stats

Havne

Dets til Bekræftelse have de gjensidige Befuldmæg-

tigede undertegnet nærværende Convention og paatrykt

den deres Segl. — Skeet i Kjobenhavn den 12. Fe-

bruar, Aar efter Ghristi Byrd Atten Hundrede og Fire

og Tredive.

14. Febr. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1834 til samme Tid 1835. Vester-Amt. 14. Februar

1834. — Islandsk: Original - Aftryk som Schema, trykt

hos Schultz i Kjobenhavn og udfyldt ved Udfærdigelsen med

de passende Tal, 2 Blade i 4*°., hvoraf Exemplar haves i det

islandske Departement
5

jevnf. Sig. Hansen: KUm ver&lags-

skrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Bar&astrandar
,
Isafjar&ar og Stranda s^slur
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f Islands vestur-amti, gildandi fra mioju Maji månaoar 1834.

4834 til somu tioar 1835. 14. Febr.

Vbru og aura Nafnvero. å landsvisu hdr. er[ml al.

tegundir. Rbd. Kbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 1

. . . 18 94 18 94 15

— 2 . . . . . . 2 75 16 66 13 Vs

— 8 . . . . . . 4 19 y* 25 21 20
— 4 . , 83 22 88 I8V3

— 5 . . . 95 23 84 19

— 6 . . . . . 2 62 >/a 21 20 17

— 7 . . . 80 1 • t

1 12 1 9 7a

85 Vi 11 82 97-2

B. Nr. 10 . . . • • • » 173
/4 22 18 173A

— 11 . 15 18 72 15

— 12 . , . 15 18 72 15

16 20 » 16
C. Nr. 14 . . . . . . » u n 11 •

— 15 . . , 15 9 36 77a
— 16 . . , 28 »

— 17 . , 5 9 36

45 1

— 19 . . » a D a

— 20 . . . 24 V

•

1

— 21 ,
, 19 M »

D. Nr. 22 . . . • • • 3 55 '/a 21 45 17

89 17 54 14

55 15 42 12 Va

20 13 24 107a

— 26 . . . . . . 2 34 14 12 11 V«

E. Nr. 27 . . . . . . 1 13 17 3 137a

— 28 . . . . . . 1 222
/3 18 52 14 5

/6

— 29 . . . . . . 1 20 18 12 14 »/a

— 30 . . v . . . 1 14 17 18 133 /4

F. Nr. 31 . . . • • • 3 65 14 68 1174

— 32 , . 81 » »

— 33 . 25 »/a • » i »

O Rubrikkerne ere fuldstændig anforte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet 12. Febr. 1832 (ovenf. S. 22—25). Coursen

ikke angivet.
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1834. vdru og aura Nafnverb.

14. Febr. tegundir. Rbd. Rbsk.

—— F. Nr. 34 . . . .
1

• • 1
Al 1 /

91 72

1 Å A44

54

5

G. Nr. 38 . . . . • . 2 or/37

32— 40 ... . . . i 66

56

— 42 ... . 52

82 ya

Rbd.

n

»

u

»

»

»

Rbsk. Rbsk

Meoalverb å hverju hundrabi og hverri alin i

fyrtoldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba Mou 19.9

— B, — ullu, smjBri og t61g 19.88

— ullar tévinnu . . . 9.36

- fiski 16.35

- lysi 17.69

— skinnavorum . . . 14.68

C,

Bi

F,

15V4

16

13

14

ll 8
/4

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjdrir ho fuom ebalvero allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 19 Sk. [og alin] 13 Sk.

fegar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, ifardogum;

h'ka 6 saubir {)révetrir og eldri å haust;

enn J)å
8 saubir tvævetrir eins,

eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, {fardogum;

enn })å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3
/4 hundrabs, svo IV3 verbs hennar

gjdrir hundrab. *

Eptir Litr, B: gjora 12 fjérbiingar af ullu, smjori eba

télg, hundrab.
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Eptir Litr. G: gjSra 60 por eingirnissokka, eoa 180 por

sjévetlinga, hundrao.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

[>ar tilnefndri, hundrao.

— E: — 1 tunna, eoa 120 pottar lysis, hdr.

— F: — 4 fjér&tingar nautsskznna, hundra&.

Islands vestur-amts cont6ri, {>ann 14. Februar 1834.

Thorsteinsoli. Guomundur Jénsson.

Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is- 22. Febr

lands Nord- og Oster -Amt, ang. Beregnings-

maaden af et Fattiglems Underholdning efter

Capitelstaxterne. Khavn den 22. Februar 1834.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 663—664.

Kammerraad og Sysselmand Tvede, saavel som

Fattigforstanderne i Reyoarfjords Rep, have i et An-

dragende, hvorover forrige Amtmand over Islands Nord-

og Ost-Amt, Etatsraad, By- og Herredsfoged Johnsson,

under sin Nærværelse i Kjobenhavn ved Skrivelse af

16. August f. A. har afgivet Betænkning, anholdt om,

at det Bidrag, som Helgaslaba Rep inden Norder Syssel

er bleven tilpligtet at udrede til Almisselemmet Guo-

mundur Indrioasons Underholdning, maatte erlægges

enten in natura eller i Penge, efter den for Sonder-

Mule Syssel gjeldende Gapitelstaxt, istedetfor, som ved

Amtets Resolution bestemt, efter et Middeltal af de paa

<
begge Steder gjeldende Gapitelstaxter, hvilken Resolu-

tion, efter de af Etatsraad Johnsson meddelte Oplys-

ninger, fornemmelig er bygget paa, at den Forskjel,

som findes imellem Capitelstaxterne i Nord- og Ost-

Amterne, ikke saa meget hidrbrer fra en virkelig For-

skjel i Varernes Priser, som fra en forskjellig Maade,

hvorpaa Varepriserne af Vedkommende opgives til Regel

ved Gapitelstaxtens Sættelse, idet man i det forstnævnte

Amt regner efter Rigsbanksedlers effective Forhold til



456 Canc. Skriv. ang. Fattiglemmer.
< I

1834. Sblv, i det sidstmeldte derimod lægger de saakaldte

~Zr^7T" Varedalere til Grund, hvis Værdie dog er langt ringere
22. Febr. ' o o o

end den, som en Rigsbankseddel virkelig har, og hvil-

ken Forskjel, naar den ei paa foranfdrte Maade ud-

jævnes, medforer ubillige Resultater under gjensidige

Godtgjorelser for Fattiges Forsorgelse.

Foranlediget heraf skulde Gancelliet, der over denne

Sag har brevvexlet med det kgl. Rentekammer, tjenstl.

melde, at da Betaling efter Gapitelstaxt bor rette sig

efter den Taxt, der gjelder paa det Sted, hvor Natural-

ydelsen er foregaaet, hvilken maa antages at udtrykke

Naturaliernes virkelige Værd sammesteds, ligesom og

en Foranstaltning, hvorefter Præstationerne erlagdes efter

et Middeltal af de for de nævnte Amter gjeldende

Capitelstaxter, vilde lede til det Resultat, at begge

Amterne i Grunden fik samme Capitelstaxt, hvilket er

stridende imod den allerhbieste Resolution af 16. Juli

1817 § 4, saa kan den ovenmeldte af Amtet trufne

Bestemmelse ikke gives Medhold, hvorimod det om-

handlede Fattigbidrag bor erlægges efter den Gapitels-

taxt, der gjelder for Sonder-Mule Syssel. — Det kgl.

Danske Gancellie den 22. Februar 1834 \

- V-

5. Marts. Disposition ang. Eirik Olafssons Legat til

Fordeel for Fattige i Broddanæs Rep. Melum i

Hrulafjord den 5. Marts 1834. — see den kongi.

Confirmation 18. April 1835.

') s. D. Canc. Skriv, til Rentekammeret, i Anledning af

sammes Yttringer om denne Sag i Skrivelse af 18. Januar,

at det er enigt i, at rede Sblv bliver gjort til det eneste

Betalingsmiddel paa Island, og Plak. 11. Mai 1819 § 4

hævet, for at forberede denne Foranstaltning, idet Can-

celliet dog bemærker Nødvendigheden af, at Landet bliver

tilstrækkelig forsynet med Solvmynt. — Canc. 3. Depart.

Brevb. sst.

«
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Kongelig Resolution ang. aarlig Understottelse 4834.

for det islandske saakaldte Fjeldvei - Selskab.
18

'
Marts '

Khavil den 18. MartS 1834. — I Rentekammerets

Forestilling 11. Februar bemærkes, at Stiftamtmand Krieger

havde indsendt en Beretning 1 fra Bestyrelsen for et Selskab i

Island, der var stiftet paa Kongens Fodselsdag 28. Januar

1831, og kaldte sig det islandske Fjeldvei- Selskab (hib i's-

lenzka fjallvega-félag), samt havde til Formaal at lette Sam-

færselen til Lands mellem Islands forskjellige Egne. Selskabets

Beretning oplyste, at det havde allerede i Sommeren 1831 ladet

opfb're omtrent 100 Varder paa Holtavbrouheibi og en Fjeld-

stue, samt rydde denne Vei; 1832 blev endeel af Veien fra

Oefjord til Sonderlandet, den saakaldte Vatnahjalli, ryddet og

omtrent 20 Varder opfdrte. I Sommeren 1833 var Veien over

Sand, mellem Skagafjords og Hunavatns Syssel og Sbnderlandet

bleven ryddet for endeel, samt Veien forbi Ok (fra Jn'ngvalla-

sveit til Reykholtsdal). Om kort Tid, i Sommeren 1835, ven-

tede Selskabet at have ryddet alle Hovedveiene mellem Syd-

og Nordlandet. Den saakaldte Alminding i Guldbringe Syssel

var bleven ryddet ved private Sammenskud, og Veien over

Kaldadal paa Bekostning af to af Bestyrelsens Medlemmer.

De indkomne Bidrag vare i det Hele meget smaae, og Sel-

skabets Pengestatus kunde derved ingenlunde ansees for sik-

kret uden offentlig Understottelse, hvortil Stiftamtmanden an-

befalede Selskabet. Rentekammeret agtede tillige at tilholde

Overøvrighederne at henvende deres Opmærksomhed paa, at

saavel Boigdeveiene behbrigen vedligeholdes, som at Selskabets

Virksomhed, saavidt nødvendigt gjbres, understøttes fra det

Offentliges Side. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1834 A,

Nr. 75 (med vedhæftet den paaberaabte allerund. Indberetning,

samt Selskabets Vedtægter i dansk Oversættelse). Uddrag i

Algreen-UssingsReskriptsaml. 1834, S. 90—91. — Foruden den

nævnte Beretning haves trykte Beretninger fra Selskabet : a) af

3
* Marts 1832 og 28. Februar 1833 i Skirnir 1833 (VII, 89-97),

ledsaget af Selskabets Love (Fjallvega-félagsins samf)yktir)$
b) af 1. Marts 1834, samt Regnskaber for 1831, 1832 og 1833
i Skirnir 1834 (VIII, 84-91); c) af 31. Decbr. 1834 med dette

Aars Regnskab, i Sunnanp. 1835, S. 92—96.

l

) Beretningen er dateret Reikevig den 9. Septbr. 1833 og

underskrevet af B. Thorarensen, Th. Thomsen, Finsen,

Thorstensen, E. Johnsen.
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1834. Vi ville allern. have det i Island oprettede saa-

TrTT^"" kaldte Fjeldvei-Selskab i 5 Aar, fra indeværende Aars
18. Marts. J

'

Begyndelse at regne, forundt en aarlig Understøttelse

af 100 Rbd. Sblvmynt af den islandske Jordebogskasse,

imod at det gjores Selskabet til Pligt, aarligen aller-

underd. at indberette, hvad det i Aarets Lob har virket

til Fjeldveienes Istandsættelse — Kjobenhavn den 18.

Marts 1834

1

20. Marts. Gancellie-Plakat ang. flvartals-Cours. Khavn

den 20. MartS 1834. — Bekjendtgjort i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1834, samt i enkelte Jurisdictioner

:

i Gullbnngu og Kjosar Syssel, samt Rångårvalla Syssel (1834)5

i Bardastrands, Hunavatns, Oefjords og Norder-Mula Sysseler

(1835). Ifblge Plakat 11. Mai 1810 skulde den gjelde i Island

for Halvaaret 1. Juli til 31. Decbr. 1834. — Canc. 2. Dep.

Registr. XXXV, 75b-76 (1834, Nr. 175). Original-Aftryk hos

Schultz. Coll. Tid. for 1834, S. 214. Qvart-Forr. for 1834,

S. 33-845 Rubr. hos Schou XXI, 40.

Plakat, angaaende Qvartals-Goursen for April, Maji

og Junii Maaneder 1834.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Gommittee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

1834 skulle modtages i alle de Sblvbetalinger, der, efter

allerhbistbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 206 V4 imod 100 Specier eller

200 Rbd. S6lv, saa at 1 Rbd. Sølv i alle foranforte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 3 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Efterretning. — Det kongel. Danske Gancellie den 20.

Marts 1834.

') Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Krieger og

Landfoged Ulstrup i Rentek. Skriv. 29. Marts 1834. —

Isl. Copieb. 10, Nr. 833—834.
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Kongelig Resolution ang. Nedsættelse af en 1834-

Commission for at drofte og indgive Forslag om
26

"
Marts '

den islandske Handel. Khavn den 26. Marts

1834 1
. — Efter i Forestilling af 18. Marts at have ud-

viklet, hvorledes den islandske Handel for Tiden var ordnet,

samt korteligen anført, at Islands Beskaffenhed, og navnligen

Fluktuationen i dets Produktion, der ansees begrundet i na-

turlige Forhold, gjor det nodvendigt at beholde det hidtil her-

skende Princip, som vil beskytte den faste Handel, og tillige

for Concurrencens Skyld vedligeholde Spekulanterne. Kam-
meret indrdmmer dog, at denne Handels Lovgivning kunde

trænge til Revision, da den var over halvhundrede Aar gam-

mel. Der var ogsaa fra flere Sider indkommet Andragender

om forskjellige Punkter i denne Lovgivning, som Kammeret

derefter nærmere udvikler:

1) Et Andragende fra de faste Handlende, om Indskrænk-

ninger i Spekulanthandelen, fordi: a) Spekulanterne tilfdrte

for meget af Luxusvarer, for lidt Nodvendighedsvarer$ b) de

vragede ikke de islandske Varer og fordærvede derved Con-

currencens c) de nbdte Kjbbmændene til at give Creditj d) de

foraarsagede at Priser ikke kunde angives for end senere hen

efter Handelstiden ; e) de gjorde Forsyningen usikker, da de

faste Handlende ikke kunde calculere den ved dem bragte

Tilførsel
5 f) Spekulanterne ville udeblive, naar der er storst

Trang til Tilførsel
j g) Spekulanterne have det forholdsmæssig

meget lettere end de faste Handlende. — Paa Grund heraf

havde de faste Handlende foreslaaet: a) at det maatte paa-

l^gges enhver dansk Spekulanthandler, at fore '/4 a^ Lad-
ningen i Tommer; b) at de danske Spekulanter maatte paa-
*ægges en Recognition, beregnet efter Læstedrægtighed, hvilken

Recognitions Belbb skulde samles til et Nbdhjælpsfond for

Island under trange Tider. — 2) Andragende fra de faste

Handlende om, at den Tbmmerhandel, der efter Plak. 1. Juni
l821 har været tilladt enkelte Nordmænd, maatte bortfalde,

da: a) denne Handel var et Indgreb i de danske Undersaat-
ters Handel

;
b) at det saaledes oversendte Tommer er slet-

tere end det de danske Handlende fore, og sælges dog ikke

billigere
$ c) at der ingen Mangel er paa Tommer, og de faste

!

) Commissorium 3. Mai 1834.
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\ 834. Handlende kunne lade deres Skibe lbbe til Norge om Som-

26. Marts, nieren, medens de vente paa Ladning, for at hente Tbmmer
;

—
- d) at Spekulanterne, som ovenfor meldt, kunde paalægges at

fbre Tommer over. — 3) Andragender fra Spekulanthandlerne,

at den Frist til at ligge paa een Havn i 4 Uger, som var lov-

bestemt for dem, maatte forlænges, eller at Tiden til Losning
#

og Ladning ikke maatte indbefattes deri. — 4) Forslag fra

Amtmand Thorsteinson om: a) at de Handlende maatte til-

lades at etablere sig paa de autoriserede Udliggersteder, uden

tillige at oprette Handel i en Kjbbstad, samt der enten selv

eller ved Faktor at holde Dug og Disk ; b) at Bestemmelsen

om, at Spekulanter skulde anlbbe forst en Kjbbstad, burde

bortfalde. Dette Forslag var bifaldt af Amtmændene, men

fraraadet af de faste Handlende. — 5) Flere Andragender om
Autorisation af enkelte Udliggersteder for at lette Omsætningen

(porlakshbfn, Portland} , hvilke de Handlende ogsaa havde

modsat sig som skadelige. — 6) Andragende fra Sysselmanden

paa Vestmannoerne , at det derværende Handelsted maatte

erholde Kjbbstadrettigheder. — 7) Et Andragende, betræffende

de af de faste Handlende i Sbnder- Amtet i de sidste Aar be-
I

gyndte saakaldte Varetransporter. Flere af de Handlende havde

nemlig anlagt Salterier, og vare i senere Tider begyndte at

sende Cargavarer derhen, for at lette Indbyggerne Transporten.

Amtmanden i Sbnder -Amtet havde taget dette Forhold under

Overveielse, og var kommen til det Resultat: a) at der ved

disse Transporter, som ikke kunde controlleres, skeer et Brud

paa de bestaaende Principer for den islandske Handel
;

b) at

de ere til Tab for de Handlende, som ikke have Transport-

fartbier 5 c) at der, naar Beseiling paa Thorlakshavn og Port-

land tillades, ikke er tilstrækkelig Anledning til at gaae videre.

Paa Grund heraf mente Amtmanden, at de nævnte Transporter

ganske burde forbydes.

Da flere af disse Forslag antoges at fortjene særdeles Op'

mærksomhed, fandt Kammeret det ligesaa gavnligt som nbd-

vendigt, om der kunde gives flere med Islands Forfatning 1

det Hele nbie bekj endte Mænd Leilighed til, med nogle af

Collegiernes Medlemmer og med en praktisk og i nærværende

Sag aldeles upartisk Handelskyndig at overveie Sagen fra alle

dens forskjellige Synspunkter, ufor derefter at afgive deres

Betænkning og Forslag om, hvilke Modificationer i den nu

gjeldende Lovgivning der maatte ansees fornbdne til at be-

•
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fordre den saavel for Island selv som for Fædrelandet i det 1834.

Hele vigtige islandske Handels Tarv". 26. Marts.

Rentekammeret bemærker ibvrigt, at der formentlig især

maatte blive Spbrgsmaal om, saavidt muligt at udvide den

saakaldte Spekulanthandel, imod at samme paa den anden

Side ved passende Afgifter sattes paa en saadan Fod, at den

ikke undertrykkede den faste Handel, men at begge med nogen-

lunde lige Fordeel for begge Parter til Gavn for Island kunde

bestaae ved Siden af hinanden. Under denne Forudsætning

var det ligeledes af Vigtighed, at det tillige blev taget under

Overveielse, hvorvidt den islandske Handel i det Hele under

de nuværende Conjuncturer trænger til den Afgiftsfrihed, som

for Tiden er den bevilget, eller, rettere sagt, om man ikke ved

en taalelig Afgift paa denne Handel indirekte kunde indvinde

et Bidrag til Afholdelsen af det Tilskud af Statskassen, der

nu, selv under de heldigste Forhold, afgives til Lb'nninger for

dette Lands Embedsmænd, med videre, og der, foruden Ind-

tægterne af det kgl. Jordegods sammesteds, som hvert Aar

udgjbr 6000 til 8000 Rbd., belbber mellem 10,000 og 15,000

&bd. aarligen.

Med Hensyn til Vestmannberne ansaae Rentekammeret det

for rigtigst, at forlænge den forhen givne Tilladelse til Oernes

Opseiling af Spekulanter forelbbig paa eet Aar.

Der var, foruden de anfbrte, flere Punkter, som Kammeret

ansaae det for nbdvendigt at faae drbftede i en Commission,

saasom: 1) hvorvidt den i For. 11. Septbr. 1816 § 17 paa-

budne Afgift af 5 Rbd. r. S. pr. Commercelæst ved directe

Udfbrsel fra Island til fremmede Steder, der var eftergivet

indtil 1834 Aars Udgang (Resol. 21. Juli 1830), burde de-

finitivt bortfalde. — 2) hvorvidt Fiske - Præmierne, der have

Ugjort 14 Rbd. Sblv pr. Commercelæst, af Skibe fra 8 til

15 Læster, begge inclusive, og ved kgl. Resol. 28. Marts 1828
ere bevilgede til Udgangen af Aaret 1836, skulde bortfalde. —
3) hvorvidt Fiske-Præmierne burde udvides til Fartbier paa 4

til 8 Commercelæster, eller bevilges kun for disse, men ind-

drages for de stbrré Fartbier. — 4) hvorvidt den ved Resol.

20. Marts 1789 udsatte Bygningspræmie for Skibe, der bygges
i Island, fremdeles bbr tilstaaes, eller hvorvidt det maatte være

tilstrækkeligt for Fremtiden at forundes passende Præmie af

de under Nr. 3 omtalte smaae Dæksfartbier, hvorimod da den

sammesteds nævnte Fiskeriepræmie for disse kunde bortfalde
$
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1834. og — 5) hvorvidt den Præmie eller den Understøttelse med

26. Marts. Laan af Kongens Kasse, der ved kgl. Resol. 20. Marts 1789

• er tilsagt dem, som opfb're Bygninger i de islandske KjBo-

steder, kunde for Fremtiden være aldeles at ophæve. —
Rentek. Re}at. og Resol. Prot. 1834 A, Nr. 83.

Det er Vor Villie, at et Medlem af Vort Danske

Cancellie, som af Vort Rentekammer efter Brevvexling

med bemeldte Cancellie nærmere vil være at bringe

i allerund. Forslag, Amtmand over Præstoe Amt, Kam-

merherre Grev Knuth, Stiftamtmand over Island og

Amtmand for Sonder-Amtet sammesteds Krieger. Etats-

raad og Gommitteret i Vort Rentekammer Hansen, Etats-

raad og Grosserer Hvidt, Amtmand for Islands Vester-

Amt Thorsteinson, samt Kammerjunker og Auscultant

i Kammeret Hoppe, have at sammentræde i en Gom-

mission — i hvilken Sidstnævnte tillige vil have at

fungere som Sekretair — for at overveie og gjore

Forslag til de Forandringer og Modificalioner i den nu

gjeldende Lovgivning om den islandske Handel, som

maatte være nodvendige til Indvaanernes, saavel som

de Handlendes Tarv, og derunder navnligen at tage

Hensyn til de i foranstaaende allerund. Forestilling ud-

viklede Hovedsynspunkter, der nærmere ville være at

opgive i det Gommissorium , som vil være Commis-

sionen at meddele, samt endeligen a( tage under Over-

veielse og afgive Forslag til de ovrige Islands Handel

og oeconomiske Forfatning vedkommende Gjenstande,

som af Vort Rentekammer maatte blive opgivne, hvor-

efter det Fornodne gjennem Kammeret bliver Os aller-

underd. at foredrage. Det i saa Henseende nodvendige

Commissorium bemyndige Vi derhos allern. Vort Rente-

kammer at fremlægge til Vor allerhbieste Underskrift.

Endeligen tillade Vi for indeværende Aar 1834,

og næstkommende Aar 1835, de Spekulanthandlere,

som opsende Skibe til Island, at beseile det autori-

serede Udliggersted Vestmannbe under Sonder- Amtet

,
sammesteds, uden Forpligtelse til forinden at anlobe
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nogen af Islands Kjobstæder. — Kjbbenhavn den 26. 4834.

Marls18341
- STm^.

Reglement ang. Rævefangst og Rævetolde i 9- Apni.

flunavatns Syssel. Fri3riksgåfu den 9. April

1834. — Efter en Afskrift, stadfæstet af Sysselmand i Huna-

vatns Syssel Arnér Årnason den 21. August 1856 saaledes:

«|>etta eptirrit er or&rétt eptir dyraveiba og dyratolls-reglu-

gjtfrbinni, sem i staofestri copiu eptir Cancelliråo sål. Blondahl

liggur hér vib embættisins skjalasafn". — Dette Reglement an-

føres som publiceret i Hunavatns Syssel 1834.

B e g 1 u g j o r b ura grenjaleit, melrakkaveibar og dyra-

tolla fyrir Hiinavatnssyslu.

-I) Å hverju vori skal ( sérhverjum hreppi leita eptir

tøugrenjum, og skal fyrsta leitin gjorast i 6., finnur i 8. og

su Joribja i 40. viku sumars; [)6 skal j)ab standa 1 sérhvers

hreppstj6ra valdi ab raska J)essum Ifma, }>egar iib og

kringumstæour lilheimta })ao, eins og J>eir sérhvert sinn

hljéta fyrirfram ao tiltaka {)å daga, å hverjurn leitirnar

skuiu fyrirtakast, svo ab enginn geti afsakab sig meb

W, ab hann ei i taaka tib vitab hafi, hvenær leitirnar

skyldu byrja. — 2) Sérhver hreppsbéndi, sém å eba

hefir umråb yfir 6 rosknum saubkindum, skal skyldur

til t>essarar leitar ab leggja gagnlegan mann, og hrepp-

stjorinn tiltaka J)å bændur, sem ^ sameiningu skulu leita

l^o plaz, sem J)eim verbur til vi'sab, og setja forgaungu-

menn vib hverja leit, en engum skal leyft vera ab leita

einnsaman sitt heimaland. — Forsémi nokkur ab mæta
til leitarinnar å J)eim stab og ttoa sem forgaungumaburinn

hefir til tekib, ellegar s^nir abra forsémun og undan-

brogb vib leilina, sektist hinn sami i hvert sinn, er hann

') den sidste Passus af Resolutionen er communiceret Stift-

amtmanden over Island og Amtmændene ved Rentek.

Skrivelser 12. April 1834. Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr.

859—861. Resolutionen anfores som publiceret paa Vest-

mannberne.
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1834. sekur finnst, um fjogur rikisbånkambrk silfurs, hvaraf

9. April, helmingurinn falli til dyratollskassans, en hinn helm-

ingurinn til J>ess, sem augljést gjorir og sannab getur

[>esskonar afbrot. — 3) pegar ab gren er fundib af

leitarmbnnum, skal forgaungumaburinn strax setja ein-

hvern af [)eim, sem i leitinni voru, hvem helzt sem

hann finnur ab vera bezt Joar til fallinn, til ab vaka å

greninu, til J>ess ab skyttan er fengin og komin å J>ao;

en komi skyttan ei ab einu dægri libnu, skal forgaungu-

maburinn skipta um vbkumann, en hafa £6 tilsj6n meb •

ab J>ab sé aldrei voktunarlaust, til {>ess ab skyttan kemur,

J)6 lengur vari. — Forsomi nokkur, sem tilsagt er ab

vakta grenib, eba låti J>ab nokkurntima mannlaust vera,

skal hinn sami vera sekur 1 rbd. silfurs til dyratolls-

kassans. Finnist gren af smalamonnum eba einhverjum

bbrum, milli leita eba eptir })ær, liggur hin sama skyida

å bllum, sem }>ar eiga leit, ab fara til J)ess og vakta

J)ab, unz skyttan er fengin, eptir forgaungumannsins fyrir-

sbgn. — 4) Strax sem eitt gren er fundib, hvernig sem

Jpab skebur, skal forgaungumabur leitarinnar å f>v( plåzi,

innan hvers takmarka J>ab er, senda eptir {)eirri skyttu

sem næst er, og hann meinar fåanlega vera, eba J^eirrar,

sem hreppstjorinn hefir til visab, og geti J)å })essi ei

fengizt, skal leita annarar, unz einhver fengizt getur. —
Fors6mun i ab vitja skyttunnar i tæka tib straffist meb

t>eim i § 3 åkvebnu b6tum, sem, eins og J)ær, tilfalla

dyratollskassanum. — 5) Fyrir J>ab fyrsta fullorbib dfr,

sem skyttan vinnur å greninu, fær hun 1 rbd., en fyrir

ab vinna bæbi fullorbnu d^rin 3 rbd., og J>ar ab auki

fyrir sérhvern yrbling, sem hun ur greninu nær, 8 rbsk..

allt J)etta i silfri, somuleibis 3 rbmk. silfurs fyrir hvern

solarhring, fra t>vi ab hun ab heiman fer til J^ess ab hun

kemur heim aptur, og fyrir hestinn 1 2 rbsk. fyrir hverja

milu, sem leib hans er afram til grensins, fyrir hvern

betaling skyttan skal sjålf tilleggja ser byssu, pubur,

hdgl og fæbi, — Sjåist hvorugt fullorbna dyrib å {>eioi

>
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J>remur fyrstu dægrum, sem skyttan å greninu liggur, skal 4 834.

hiin ei vera skyldug ab bfba J)ar lengur, en sjåist ann- 9. April,

abhvort eba bæbi dyrin, skal hiin å greninu biba fulla
"

J>rjå sélarhrfnga, ef ei verbur fyrri fullunnib, en lengur skal

hiin ekki skyldug ab bf&a J)ar, ])6 ekkert åvinnist. —
Hlaupi skyttan ån stærstu naubsynja fyrri i burtu, skal

hiin hafa fyrirgjbrt kaupi sinu. — 6) Skyttan skal få

fullkominn mann til ab vera meb ser å greninu, sem

tilleggist af {)eim bændum, innan hverra leitartakmarka

grenib liggur, og fåi skyttunnar mebhjålpari 3 rbmk.

silfurs fyrir hvern s61arhring, sem hann é greninu er;

scJmu laun fåi så sem å greninu vakir til J)ess skyttan

kemur, og eins så er skyttunnar vitjar, og J)ar ab auki

fyrir hestinn 42 sk. å hverja milu åfram. er hann ferb-

ast J)arf til skyttunnar, og borgist allt}>etta, svovelsem

laun skyttunnar, af dyratollskassanum. — Sé vegurinn

skemmri en \ db*ask mfla åfram, gefst enginn sérsjdldur

betaUngur fyrir hestinn. — 7) Sérhver skal eiga frjålst

ab setja skothiis og ieggja dyraboga hvar sem hentugast

frykir vera i hvers landi sem er, ])6 meb J>vf skilorbi,

ab J)ar sé ei skothiis byggt eba djjrabogi lagbur af jarb-

arinnar åbiianda sjålfum, J>vi sé svo, må enginn annar

ån hans leyfis byggja J>ar skothiis eba Ieggja })ar dyra-

boga. — Fyrir hvern fullorbinn ref, sem }>annig veibist

meb eitrubu agni, boga, byssu eba obrum veibibrellum,

annarstabar en å greni, borgist af dyratollskassanum

24 sk. silfurs, og jafnmikib fyrir £ yrblinga. — J>essi

verblaun liikist å hvers års fjårtalsjnngi fyrir
J)å refa,

sem })annig hafa veiddir verib um næsllibib fardaga-år,

og skal så, sem verblaunanna beibist, meb fullgildum

vottum eba obrum érækam bevisum sanna, ab svo

marga refa drepib hafi, sem hann fyrirber. — Hver sem
vill \it bera eitrab agn, kunngjdri fab fyrirfram, svo allir

vili ab taka ser vara fjarfyrir. — Sérhvers biianda

skyida er ab passa hunda sina, svo ab })eir eigi verbi

til baga j^eim sem lit bera fyrir refa, eptir sem mogulegt

X. B. SO
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1834. er, og hafa eigendurnir eugan rétt til ab klaga yfir {)6

9. April, ab hundar, sem i foregni fara, drepnir séu. — 8) Å
™* "

fjårlals])ingi å vorin skal sérhver biiaudi i hreppnum,

hvers stands sem er, fyrst um sinn fyrir hverjar 2 full-

oronar, eins veturgamlar saubkindur, sem harin å eba

undir hbndum hefir, borga til hreppstj6rans 1 rbsk.

silfurs i dyratoll, og hver einn hdss- eba vinnumabur,

hiiss- eba vinnukona helmingi meira, eba \ sk. af hverri

saubkind, sem {>ab å eba undir hbndum hefir, hvar å

m6t {>ab er fritekib fra ab taka nokkurn f)ått i grenja-

leitinni, og skulu J)essir dyralollar gjaldast i peningum,

ef mbgulegt er, en annars i forsvaranlegum landaurum,

sem J>å lukist eptir })eim gildandi kapitulstaxla ])å goldib

er. — Af £essum dyralollum skal hreppslj6rinn })å strax

gjalda £au i § 7 iyrirheitnu verblaun, })eim errefakynni

veidt hafa å J)vi næstlibna fardagaåri, en geymi hitt til

naubsynlegra litgipta vib grenjahreinsun å \M åri eptir

sem meb Jjarf. — 9) Å dyratollskassans kostnab skal

sérhver hreppsljéri utvega bok, sem gegnumdragist og

authoriserisl af hlutabeigandi syslumanni, i hverja b6k

innfærist aliar inntektir og utgiptir dyratollskassans, og

årlega senda s^slumanninum J^araf utdreginn reikning

in duplo, undireins og landbuskapartbflurnar, til yfir-

skobunar og decisiénar, bilagban meb kvitteringum fra

J)eim, sem af dyratollskassanum hafa einhvern betaling

fengib, og sbmuleibis sérskildan lista yfir fjårtal hiiss-

og })j6nustuf61ks, allt J>etta in duplo; allt Jjetta framan-

talda sé til syslumannsins inn komib fyrir sérhvers års

20. Oktbr., undir 4 rbd. silfurs mulkt til dyratollskassans

i hvert sinn sem litaf J)vf ber. — Bæbi dyratoliskassinn

og d^ratollaprétokollinn skulu vera i hreppstjérans

geymslu. — Fyrir allt silt 6mak hérvib njéti hreppsljérinn

Ve parts af dyratollskassans inntektum. — 10)|>absena

af dyratollunum afgangs verbur naubsynlegum utgiptum

skal leggjast i kassa, og er mi råb fyrir gjbrt ab hann

ab 2—3 årum libnum muni i fieslum hreppum verba

45 rbd. silfurs, og må kassaus beholdning ekki lir ]pvi
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minni verba; en aubgist nokkur dyratollskassi svo, ab {834.

hann eigi allL ab 30 rbd., skal lir fella eitt år, sem 9. April,

enginn dyratollur sé tekinn, eba })å fleiri, ef sjåanlegt

væri ab beholdningin ei {>arvib yr&i minni en åbur er

til tekib. — Skyldi ]?av å m6ti inntektirnar verba svo

litlar, eba utgiptirnar svo miklar, ab ei yrbi hjå komizt

ab skeroa fyrgreinda 15 rbd. beholdning, skal n^ regla

verba gefin um, af hvab mbrgum saubkindum \ rbsk.

i d^ratoll takast megi. — \\) 1 {)eim hreppum, hvar {>eir

biia sem f umråbutn hafa afréttarland, fyrir hvao J>eir

taka tolla, skal hreppstjérinn hafa nåkvæma tilsjén meb,

ab {>eir låti leita i vanagrenjum å afréttinni um sama

tfmabil, sem J)ær tvær seinni leitir gjorbar eru i bygbinni,

og til fullvissu um ab J)elta verbi prettalaust og for-

svaranlega af })eim gjort, skal hreppstjorinn årlega ut-

vega kunnuga menn til ab leita i vanagrenjum å afréttum,

strax eptir £ann li'ma, a hverjum ab seinni leitin skyldi

t>ar af afréttarbéndanum gjbrast. — J>eir sem til slikra

leita fengnir eru, njéta })arfyrir })eirra i § 6 åkvorbubu

launa fyrir sig og hesta sina, sem borgist J)eimafdyra-

loliskassanum J)ess eba J)eirra hreppa, sem reka å Jjessar

afréttir, an nokkurs endurgjalds ef ei finnast melrakkar

i vanagrenjum; en annars skal afréltarbéndinn skyld-

ugur til ab endurgjalda {>ennan kostnab, og borga }>ar

ab auki 2 rbd. silfurs miilkt til dyratollskassans fyrir

hvert vanagren, i hverju melrakkar [)å mættu finnast

a^ l'ggja. — -121) Skyldu J)eir sem liggja til grasatekju

a afréttum, eba ferbast um })ær, finna })ar melrakka

**Sgja i grenjum, obrum en })eim vanalegu, ebai{>essum,

eP^r ab seinni leitin er af gengin, skulu enir somu
s^yldugir til ab gjbra afréttarbéndann varan vib ^etta,

°8 låta mann vaka å greninu, {)ångab til ab J>essi hefir

utvegab skyttu å J)ab, hvarfyrir f>eir skulu nj6ta l>eirra

* § 6 åkvorbubu launa, sem afréttarbéndinn skal greiba

t>eim. — Forsémi ])å afréttarbéndinn ab utvega skyttu

å grenib, skal hann sekur til dyratollskassans um \ rbd.

silfurs fyrir hvern srilarhring, sem hann pab undan

80*



468 Reglem. ang. Rævefangst m. v

1834. dregur. — Fors6mi nokkur, sem sHk gren finnur, ab

9. April, segja vibkomanda til J>essara i tæka tfb, fæli dyrin fra

J>eim meb hundum eba bbru, eba spillir grenjunum, skal

sérhver så, 'er [>ar i sekur finnst, borga 1 rbd. silfurs,

helminginn til d^ratollskassans en hinn helminginn til

[)ess, sem slik afbrot eba fors6mun opinberar. — Sbmu

bétum skulu J>eir skyldir ab svara, sem spilla J)eim

grenjum, er i bygbinni finnast kunna, sem eins skipt-

ast. — 13) Hreppstj6rinn er skyldugur til ab auglysa

fyrir hlutabeigandi s^slumanni hverja helzt sem hann veit

ab hafa gjort sig seka i f>eim yfirsjénum, vib hverjar

hér ab framan eru bætur lagbar, svo tfmanlega, ab f)essum

stefnt verbi fyrir pélitfrétt, sem til [)ess sezt undir eins

og manntalsjDing, vib hvern rétt J>eir åkærbu }m dæm-

ast skulu til ab svara J)eim åkvebnu b6tum, ef t>eir

ei vilja })ær g6bm6tlega greiba. — Hjå hverjum £eim,

sem ei borga {wfHkar bætur, eplir ab J)eir yfir J^eim

gengnu d6mar eru af hlutabeigandi amtmanni sam-

J>ykktir, eba dyratolla i åkvebna tib, skal vibkomandi

hreppstj6ri a J^ess seka kostnab ån frekari logséknar

lo'glega litpanta }>etta, hvarfyrir hann nytur J)eirra launa,

sem honum akvbrbub eru 1 sporlelreglementi af 10.

Septbr. 1830 § 70. — f>ab sem })annig kynni utlagt

verba, skal eigandanum vera frjålst ab innleysa innan

viku, en ab [)eim tima libnum må })ab utlagba selja vib

aukti6n, og borgist J>ab J)å meir, en skuldin meb kostn-

abinum er, verbur honum afgånginum aptur skilab. —
Akt) j>ar svo st6r skortur er af gagnlegum skyttum i

mtfrgum hreppum {)essarar syslu, og J)ab svo mjog, ab

f sumum er alls enga ab finna, svo skal {)ab vera sér-

hvers hreppstjéra skyida, ab upphvetja og abstoba linga

menn i hreppnum til ab utvega sér byssur og leggja

sig eptir ab skj6ta refa, ( hverju tillili laun skyttunnar

1 J)essari reglugjbrb eru tbluvert hærri, en J>au ab undan-

fbrnu verib hafa; meban sifkur skortur er af duglegum

skyttum, er ei hreppsljérunum hægt ab eiga {>ær vfsar

fyrirfram, og enn sibur ab velja um fleiri, en ei ab sfbur
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skal hann {)6 gjdra allt Jab i hans valdi stendur, til ab 1834.

sem greibast verbi ab få skytturnar, Jegar J)eirra meb 9. April.

Jarf. — Hvammi Jann 29. Novembr. 1833.
—>^*-

Blondahl.

Vib Jessarar reglugjbrbar 7. post athugast: ab eng-

inn må bruka vblskudrep (rottupii&ur), eba neitt J>ab

eitur, sem manneskjum gelur ab bråbum bana orbib, til

ab egna meb fyrir téur, ån skriflegs leyfis i hvert sinn

frå syslumanni, en kransaugu må hver einn bnika

leyfislaust.

8. p6st: Verbi så dyratollur, sem hér er fyrirskrif-

abur, nefnilega 1 rbsk. fyrir hverjar 2 saubkindur vetur-

gamlar og eldri hjå hverjum buanda manni og I rbsk.

fyrir hverja slika saubkind, sem husfélk eba vinnufélk

å, 6n6gur til utgjalda fyrir refaveibar og Jarabliitandi

å J)vf åri sem hann krefst, Jå séu ekki hreppsljorar vib

Jessa reglugjbrb hindrabir frå ab jafna })vl sem å brestur

å hreppsins fjåreigendur, eptir somu liltblu, sem J)essi

postur gjorir råb fyrir, nema afgångur frå fyrra års eba

ara dyratollum nægi til Jess sem å bresta kynni.

9. p6st: Nægja mun, ab hreppstjérar abeins inn-

føri \ békina reikninginn yfir inntekt og utgjold dyra-

^ollskassans, og sendi hana syslumanninum åsamt meb

landbuskapar toflunum, og aukalista in duplo yfir fjårtal

hiiss- og Jj6nusluf61ks, åsamt meb kvitten'ngum Jeirra,

se tø nokkurn betaling hafa af dyratollskassanum fengib;

syslumabur ætti Jå ab skrifa decision si'na i dyratolls-

hokina, senda hana ab J>vi bunu hreppstjéranum aptur,

e» årlega gefa amtinu skyrslu um, hversu mikib hver

dyratollskassi- å afgangs. Og amtib ser meb ånægju,

a& hreppstjérar fyrir 6mak sitt njoti sjottiings af inn-

tektum dyratollskassans, ef hreppsbiiar vilja Jari sam-

H* p6st: J>ar sem svi skyida hefir ab undanforun

tegib å afréttarbændum eba Beneficiariis, sem upprekst-
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1834. urs tolla taka af afréttum. ab leita grenja å })eim sorau,

9. April, er {>ab bldungis privat sok milli J^eirra, sem upp reka,

g afréttarbænda, hvort j^eir sibar nefndu hreinsa af-

réttina tilbærilega eba ei, og d6mst6lanna einna ur ab

skera, hvort og hverjar skababætur J>eir skuli gjalda

J)eim sem upp reka, ef f>eir ei fullnægja afréttarb6nda

skyldunni; en ab gefa ny log um pessar skababætur

hafa hvorki hreppsbuar né amtib neinn myndugleika

til, ån samj)ykkis afréttarbænda eba Beneficiariorum, og

{>eirra sfbarnefndu getur Jd6 ei gilt nema fyrir sjålfra

J>eirra tfb; hins vegar geta J)eir ei bannab hreppstj6rum

ab grennslast eptir, hvort J>eir hafa låtib leita forsvar-

anlega a grenjum ebur ei, og J)ar sem afréttarbændur,

hvort sem heldur er, kaupa menn til ab leita ab grenjum

i afréttum sfnum, væri éskandi og Hklegt ab J^eir léti

hreppslj6ra råba, hverir J)essir menn skyldu vera,

einkum i seinni leitinni, J>vi J)å burtfellur su ranns6kn

eptir seinni leitina, sem J>essi p6stur um getur, og så

kostnabur sem af henni orsakast, sem og einnig sér-

hver spurm'ng um mulkt fyrir fundna refi ( vanagrenjum

å afréttum, eba skababætur hjå afréllarbændum fyrir

fors6maba grenjaleit og saubbft a J^eim sbmu.

12. post: Hvab ahrærir J)å mulkt, sem tiltekin er

i ^essum p6sti fyrir afréttarbændur, sem skyldir eru

ab hreinsa afrétt sfna, J)å gildir hib sama um J^elta, sem

til greint er vib 11. p6st, en J)ar eb JdvI hins vegar

traublega verbur m6ti mælt, ab J>eir sem å afrétt reka

eigi J)6 skababætur ab afréttarbændum, ef slik yfirsj6n,

sem hér er um getin, skebur fra J)eirra hendi, og [)ær

aubveldlega kynnu ab dæmast {)eim margfaldlega stærri

å hendur en miilktin nær, væri Hklegt, ab afréttareig-

endur i Hunavalns-syslu vildu samj)ykkja J>ennan pést,

sem J)å fortakslaust yrbi af amtinu stabfestur.

Frekara finnst ei vib })essa vel og lj6slega sbmdu

reglugjbrb fyrst um sinn ab athuga, en komi bllum hlut-

abeigendum saman um ab nokkru Jnirfi i henni ab breyta,

eba vib hana ab bæta, mega J>eirra athugasemdir åsamt

i
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meo syslumannsins nåkvæmara åliti til amtsins inn 1834.

sendast. —
Frioriksgåfu ^ann 9. April i 834.

9
*

Ap" *

B. Th6rarensen.

Kongelig Resolution ang. Gageringen for Med- 12. April,

lemmerne af den islandske Landsoverret. Khavn

den 12. April 1834. — Canc. 3. Depart. Forestillinger

1834, Nr. 32b
. — Uddrag i Algreen-Ussings Reskriptsamling

1834, S. 134. — see Cancellie-Skrivelse 22. April 1834.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 15. April.

Amtet i Island, ang. Andragende om Godtgj oreise

for Jordeieren ved Oprettelse af et Thingsted paa

hans Gaard. Khavn den 15. April 1834. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 1441.

Foranlediget af den med Hr. Amtmands Skrivelse

af 10. Februar sidstleden fremsendte Ansøgning, hvori

Eggert Gudmundsen anholder om en Godtgjbrelse,

Anledning af at Thingstedet for Stafholtstunge Rep i

Myre Syssel herefter, ifølge allerhoieste Reskript af 26.

April f. A., skal være hans Odelsgaard Solheimatunge,

og et Thinghus opføres der, skulde man tjenstl. tilmelde

Dem til fornoden Efterretning og Bekjendtgjorelse for

Supplikanten, at det Ansbgte efter Omstændighederne

ikke kan bevilges. — Det kgl. Danske Cancellie^den

18. April 1834.

Cancellie-Plakat ang. Ophævelse af Afgift af is. April.

Arv, som udfores til de Mexikanske Stater.

Khavn den 18. April 1834 1

. — Bekjendtgjort i Sy-

nodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1834, ligeledes i nogle

Jurisdictioner : Reykjavik og Isatjords Syssel (1834) samt alle

l

) Reskr. 27. Marts 1835; Canc. Circ. 2. April 1839.
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1834. Nord- og Oster- Amtets Sysseler, med Undtagelse af Thingb*

Syssel (1835), men først udvidet til atgjelde for Island, ifblge

18; April. Reskript 27. Marts 1835, ved Canc. Circ. 2. April 1839. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXV, 97b—98 (1834, Nr. 239).

Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for 1834, S. 302.

Qvart-Forr. for 1834, S. 48 ; Schou XXI, 50.

Cancellie - Plakat, der kundgjør en traktatmæssig

Bestemmelse, hvorefter den i Lovens 5. Bogs 2. Gap.

76. Art. paabudne Afgift bortfalder, naar Arv eller

anden Formue, som herfra udfores, tilfalder Nogen, der

har hjemme i de forenede Mexikanske Stater.

Ved en mellem Hans Majestæt Kongen og de for-

enede Mexikanske Stater afsluttet Venskabs-, Handels-

og Skibsfarts -Traktat, Art. 14, er det, blandt Andet,

bestemt, at de contraherende Parters Undersaatter og

Borgere skulle i Alt, hvad der angaaer Arv, være sig

testamentarisk eller anden Arv, og med Hensyn til

Rettigheden at disponere over deres personlige Eien-

dom, gjensidigen nyde de samme Forrettigheder, som de

Indfødte i det Land, hvori de opholde sig, og at der

i alle disse Tilfælde ingen høiere Skatter og Afgifter

skulle finde Sted, end de, som betales af de Indfødte.

Som Folge. heraf vil den i Lovens 5. Bogs 2. Gap.

76 Art. paabudne Afgift af Arv eller anden Formue,

som udfores af Riget, bortfalde i alle de Tilfælde, hvor

saadan Arv eller anden Formue tilhører Nogen, der

har hjemme i de forenede Mexikanske Stater. — Det

kgl. Danske Cancellie den 18. April 1834.

i9. April. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. Tiendeydelse af Odejorden Testareykir. Khavn

den 19. April 1834. — Original i Bispe-Archivet i

Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1834, Nr. 1153.

Deres HØiærv. har med behagelig Betænkning af

8. Novbr. sidsti. tilstillet Gancelliet et Andragende fra

s
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Gandidatus juris Schulesen her af Staden, hvori han 1834.

paa sin Faders, Sognepræsten for Mule Menighed under TTT^T^T
Word- og Oster -Amtet paa Island, Thomas Schulesens

{rett, Skuli Thomasson's) Vegne, anholder om dette Col-

legii Resolution for, om og hvorvidt denne, som Bene-

ficiarius til bemeldte Præstekald, er forpligtet til at

svare Tiende til de Fattige af den Mule Kirke tilhorende

Odejord Testareyker, der vel efter de ældste Jordeboger

skal have været skyldsat til 20 Hdr. Dyrhed, men i om-

trent 120 Aar har været ubebygget, og nu ikkuns ind-

bringer Præsten en Afgift af 60 Fisk aarlig i Græsleie,

hvorfor den Præsten affordrede Tiende til de Fattige

af 12 Fisk aarlig, som han, for at undgaae den reqvi-

rerede Udpantning, paa eengang har erlagt for 3 Aar,

dog med Reservation af Tilbagebetaling, saafremt han

ikke dertil var forpligtet, under alle Omstændigheder

formenes at være for hbi, da den udgjor Vs Deel af

hele Indtægten af Jorden.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. tilmelde D.

Hbiærv. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjdrelse

for Sognepræst Schulesen, at Sporgsmaalet, om den

forlangte Tiende skal erlægges af bemeldte Odejord,

henhbrer, i Mangel af mindelig Forening, til Domstolenes

Afgjorelse. — Det kgl. Danske Cancellie den 19. April

1834.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 19. April.
i

skoppen over Island, ang. Betaling for Opvartning

i Hoiesteret m.v. Khavn den 19. April 1834.

—

Canc. 1. Depart. Brevb. 1834, Nr. 1155.

Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. have med behagelig

Betænkning af 4. f. M. tilstillet Cancelliet et Andragende

fra Sognepræsten for Stadarhols Menighed i Dale Syssel

under Islands Vesteramt, Eyulf Gislesen, hvori han deels

anholder om Eftergivelse af de 9 Rbd. r. S., der ere
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1834. affordrede ham, som den Underofficererne af Garden

19. April, tilkommende Betaling for Opvartning i Hoiesteret under

. Proceduren af den ved bemeldte Rets Dom af 1. April

f. A. paakjendte Sag, betræfl'ende det ham tilkommende

Smbr-Depulat af de Stadarhols Kirke tilhørende Qvilder,

og om Eftergivelse af den 1 Rbd. Sblv, han ved be-

meldte Dom er tilpligtet at betale til Justitskassen;

deels besværer sig over, at Eieren af Stadarhols Kirke,

Sognepræst E. Johnsen paa Ballaraa, har tilbageholdt

en Deel af den Supplikanten ved meerbemeldle Dom
tillagte Smbrleie af Kirkens Qvilder, fordi han (Johnsen),

ifolge de tidligere af Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv.

derom afgivne Resolutioner, har belalt mere end efter

Hbiesteretsdommen paalaae ham, uagtet Dommen ikke

indeholder nogen Bestemmelse for, at det af Præsten

tidligere formeget Oppebaarne skulde tilbagebetales

eller liqvideres.

Foranlediget heraf skulde man, med Hensyn til

den fbrste Punkt, tjenstlig tilmelde Hr. Stiftamtm. og

D. Hbiærv. til behagelig Efterretning og Bekjendlgjbrelse

for Sognepræst Gislesen, at han ikke kan fritages for

disse Udgifter.

Med Hensyn til den anden Punkt, da er det af

Hr. Stiftamtm. og D. Hbiærv. i Deres afgivne Erklæring

yttret, at Sognepræst Gislesen er berettiget til at lade

sig det aarlige Belbb exeqvere, forsaavidt det ikke god-

villigen erlægges, uden at Eieren af Stadarhol er be-

rettiget til deri at sbge sig godtgjort Noget af den

Qvildeleie, som han hidtil har udbetalt mere end den

ved Hbiesteret bestemte; og da Cancelliet bifalder denne

Deres Formening, skulde man tjenstlig anmode Dem

om, behageligen at ville give de Vedkommende Besked

i Overeensstemmelse hermed.

Den indsendte Udskrift af Hbiesteretsdommen fblger

hoslagt tilbage. —- Det kgl. Danske Gancellie den 19-

April 1834.
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 1834.

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Andragende^Ta^l
om Handels-Anlæg ved Sau5årkrék i Skagafjords

Syssel. Khavn den 19. April 1834. — Rentek. isi.

Copieb. 10, Nr. 889.

Ved Hr. Amlm.' behagelige Skrivelse af 31. Januar

d. A. har Kammeret modtaget et Andragende fra flere

Repstyrere og "Bonder i Skagefjords Syssel, hvori de

anholde om, at Kjbbmand M. C. Nisson. som agter at

etablere en Handel paa det authoriserede Udliggersled

Hofsos, maa meddeles Tilladelse til at oprette denne

Handel udenfor Udliggerstedets Grund, hvortil et Sted,

som benævnes Sauoårkrékur, ansees bekvemmest, hvil-

ket formenes at være beliggende paa den anden Side

af Fjorden, omtrent lige overfor Hofsos.

Da imidlertid et særdeles Etablissement ikke kan

lillades paa dette Sted, uden at samme tillige authori-

seres som Udliggersted, hvortil der efter de stedfin-

dende Omstændigheder ikke er nogen grundet Anled-

ning, saa maae vi tjenstl. anmode Hr. Amtm. om at

Wkjendegive Supplikanterne, at det Ansogte ikke kan

bevilges; og skulle vi derhos tilfoie, at saavel det

Etablissement Kjbbmand Nisson, som muligen Andre,

niaatte agte at oprette paa Hofsos, bor, saavidt det Lo-

cale tillader det, være i en continuerende Strækning

med det allerede sammesteds værende Etablissement,

°8 har, efter de tidligere i saa Henseende antagne

Hegler, vedkommende Godseier dertil at afgive den

fornbdne Plads, imod derfor af Brugeren at erholde

en billig Leie, som i fornbdent Fald af (ivrigheden be-

stemmes. — Rentekammeret den 19. April 1834.

Directionen for Universitetet og de lærde 19. April.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

. Aldersbevilling for skolesogende Disciple. Khavn
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1834. den 19. April 1834. — Univers. Direct. Brevb. 1834,

I Anledning af de ved Deres Høiærv." behagelige

Skrivelse af 3. f. M. indsendte tvende Andragender fra

Consistorial-Assessor Oddsen, bevilger Directionen, at

de tvende deri ommeldte Disciple. Stephan Bjornsen

og John Erichsen, maae, uagtet de begge ere over 20

Aar gamle, den Ene optages som EJev i Bessestæd

lærde Skole, og den Anden have Adgang til den offent-

lige Underviisning i samme Skole.

Dette meldes tjenstl. Deres Hoiærv. til behagelig

Underretning og videre fornoden Bekjendtgjorelse. —
Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 19. April 1834.

19. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Stiftsøvrigheden over Island,

ang. Bekostningerne ved en Skolediscipels Cuur og

Pleie. Khavn den 19. April 1834. — Univ. Direct.

Brevb. 1834, Nr. 492.

Directionen har Intet fundet at erindre ved den

af Stiftsøvrigheden trufne, i behagelig Skrivelse af 13.

Februar d. A. indberettede Foranstaltning, at Disciplen

i Bessestæd lærde Skole John Johnsen Austmann, hvis

Underviisning i Skolen i forrige Aar, formedelst hans

vedvarende Svagelighed, maatte suspenderes, i sidst-

afvigte Vinter var paa Skolens Bekostning optaget i

Adjunkt Gunlbgsens Huus, og Directionen approberer

saaledes, at den Sum af 58 Rbd. r. S., som dertil vil

medgaae, forsaavidt samme af Familien ikke kan ven-

tes erstattet, udredes af Skolens i den islandske Jorde-

bogskasse indestaaende Midler.

Dette meldes tjenstl. Stiftsøvrigheden til behagelig

Underretning. — Den kongl. Direction for Universitetet

og de lærde Skoler den 19. April 1834.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 1834.

skoppen over Island, ang. Myndigheds -Bevilling ^Ta^l
for Studiosus Jon Gudmundsson. Khavn den

22. April 1834. — Original i Bispe- Archivet i Island.

Canc. 1. Depart. Brevb. 1834, Nr. 1192.

Sognepræsten for Stadestad Menighed i Sneefjelds-

næs Syssel, Provst G. Johnsen, har i en til Cancelliet

indkommen, med Deres Hoiærv." Erklæring af 27. Febr.

sidstl. forsynet Ansogning anholdt om, at der allern.

maatte forundes hans Son, Studiosus John Gudmundsen,

som er i sit 25. Aar, venia ætatis, for at han kan

kalde ham til Capelian.

Efter at Cancelliet allerund. har foredraget Hans

Majestæt denne Sag, har det behaget Allerhoistsamme

under 16. d. M. at resolvere saaledes:

uVi bevilge allern., at Studiosus John Gudmundsen

maa ordineres til personel Capellan for Stadestad Me-

nighed, uagtet han endnu kun er i det 25. Aar".

Hvilken allerhbieste Resolution Cancelliet herved

tjenstligst skulde tilmelde Hr. Sliftamtm. og D. Hoiærv.

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse,

med Tilfbiende, at der under Dags Dato er udfærdiget

allerhbieste Bevilling for bemeldte John Gudmundsen,

til at være fuldmyndig, hvilken Bevilling, som er med-

deelt aldeles gratis, herved tjenstligst fremsendes til

videre behagelig Foranstaltning. — Det kongl. Danske

Cancellie den 22. April 1834.
* i i -

*

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over 22. April,

'sland, ang. Landsoverrettens Ordning, m. v.

Khavn den 22. April 1834. — Canc. 3. Depavtem.

Brevb. 1834, Nr. 1491—1495.

Hans Majestæt Kongen har, paa Cancelliets derom
allerund. nedlagte Forestilling, under 12. d. M. allern.

behaget af resolvere saaledes:
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4834,
t(
Vi ville allern. have bestemt: l) at det afddde

22. April. Conferentsraad Stephensen til hans Gage som Justitiarius
_l
~ i (jen islandske Overret, 900 Rbd., forundte personlige

Tillæg af 300 Rbd. Sblv aarlig, skal vedblive for hans

Eftermand, og overtages af Justitsfonden, istedetfor at

udredes af Vor Kasse. — 2) at Oversættelsen af Rets-

Akter fra det islandske Sprog herefter skal besbrges

af den forste Assessor i Overretten, som derfor til-

lægges det ved Vor allerhoieste Resolution af 7. April

(rett. 27. April) 1822 bestemte Honorar af 150 Rbd.

Sblv aarlig af den islandske Justitskasse, hvorhos Vi

desforuden ville have den for det forste Assessorat

reglementerede Gage af 700 Rbd. Sblv aarlig forbget med

50 Rbd. Sblv aarlig af Justits-Sekretair-Embedets Gage,

naar den nuværende Justits-Sekretair afgaaer; samt —
3) at Justits -Sekretair-Embedet, ved den nuværende

Justits - Sekretairs Afgang, skal combineres med det

andet Assessorat i Overretten, og deltes reglementerede

Gage, 500 Rbd., derhos forbges med fbrstnævnte Em-

bedes Gage, med Undtagelse af de 50 Rbd.
?
som ifblge

ovenanfbrte Vor allerhoieste Bestemmelse tilfalde den

forste Assessor.

Til herefter at være Justitiarius i den islandske

Overret ville Vi allern. have beskikket nuværende forste

Assessor i bemeldte Ret, Etatsraad Islev Einarsen;

hvorhos Vi, overeensstemmende med Foranfbrte, ville

have Sysselmand for Arnæs Syssel, Thord Sveinbjbrn-

sen, allern. udnævnt til forste, og Sysselmand i Guld-

bringe og Kjose Sysseler, Kammerraad Olav Finsen,

til anden Assessor i meerbemeldte Overret.

Slutteligen bifalde Vi allern., at Etatsraad Einarsen

for den Tid, i hvilken han har været constitueret Ju-

stitiarius, maa tillægges Differencen mellem Justitiarii-

Embedets og det forste Assessor-Embedes Gager, og

at de tvende constituerede Assessorer maae nyde hver

saa meget som Halvdelen af de respective Assessor-

Embeders faste Lbnninger i Forhold til Enhvers Con-
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stitutionstid ; samt at den, til hvem det har væretover- 1834,

draget at besorge Rets-Akters Oversættelse, erholder
^^April

den fulde derfor bestemte Betaling i Forhold til den

Tid, i hvilken han har haft denne Forretning".

Ved at meddele Hr. Stiftamtm. denne allerhoieste

Resolution til behagelig Underretning og videre Bekjendt-

gjorelse, skulde man derhos, næst at fremsende ind-

sluttede Schemata, der, efter at være udfyldte og under-

skrevne af Vedkommende, forventes hertil remitterede,

lige tjenstligst tilfdie, at de ifdlge den anfdrte aller-

hoieste Resolution udfærdigede Bestallinger ligge til

Indlosning hos dette Collegii Gasserer, mod Erlæggelsen

af de for samme anordnede Gebyrer, der forEtatsraad

Einarsen er 104 Rbd. r. S., og for hver af de tvende

Ovrige l77Va Rbd., med Afdrag af Gebyret for deres

Sysselmands-Bestallinger. — Det kgl. Danske Gancellie

den 22. April 1 834

Kongelig Resolution ang. Revisions - Sagerne 22. April,

under Cancelliet. Khavn den 22. April 1834. —
Canc. 2. Depart. Forestillinger 1834, forste Halvaar, Nr. 81.

Coll. Tid. 1834, S. 319. Algreen-Ussings Reskviptsaml. 1834,

S. 143-144. — Uddrag.

I Anledning af Gancellie -Deputeret Monrads Dbd

bestemmes det, med Hensyn til de hidtil under ham

som Decisor for Cancelliels 4. og 5. Departement hen-

hørende Sager, at Departementschefen for forste De-

partement skal overtage de under 4. Departement ho-

rende Sager offentlige Stiftelser vedkommende, Departe-
é

mentschefen for u
2. Departement de under 4. Departement

horende Lehns- og Fideicommis- Sager, samt de hidtil

under 5. Departement horende Revisions-Sager, forsaa-

') ved Cancelliets Skrivelser af samme Dato ere Underret-

ninger herom givne til Rentekammeret, samt til Directionen

for den almindelige Pensionskasse, og Cancelliets Kasserer

og Bogholder.



480 Kgl. Resol. ang. Revisions-Sager.

1834. vidt Kjobenhavn, Sjælland og Mben betræffer, og De-

TT^T^T partementschefen for 3. Departement de hidtil under
April«

5. Departement horende Revisions-Sager, forsaavidt det

bvrige Danmark, Island, Færoerne og Golonierne an-

gaaer. — .... Kjobenhavn den 22. April 4834.

22. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, ang.

Aldersbevilling for en skolesøgende Discipel. Khavn

den 22. April 1834.

Nr. 508.

Univers. Direct. Brevb. 1834,

Efter hvad Deres Hoiærv. har forklaret, ved under

22. f. M. hertil at indsende et af Mag. Art. Dr. Philos.

Scheving paa Sognepræsten. J. Thorsteinsens Vegne ind-

givet Andragende om, at Sidstnævntes Son Thorlak

Johnsen maatte, uagtet han er over 20 Aar gammel,

forundes Adgang til Optagelse i Bessestæd lærde Skole,

finder Directionen ikke tilstrækkelig Anledning til at

bevilge bemeldte Discipel saadan Adgang, med mindre

der i Skolen maatte blive tilstrækkelig Plads, og man

anmoder derfor tjenstl. Deres Hbiærv. om, i Overens-

stemmelse hermed at tilkjendegive Vedkommende det

Fornodne. — Den kongl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 22. April 1834.

26. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Visitationslonnen af Vestmanno Kirke.

Khavn den 26. April 1834. — Rentek. isL Copieb;

10, Nr. 933.

I et os ved Hr. Stiftamtm.' behagelige Skrivelse

af 23. Januar d. A. tilstillet, med Hans • Hoiærværdig-

hed Hr. Biskop Johnsens Erklæring ledsaget Andragende,

anholder Provsten i Rangarvalla Provstie, Hr. H. G.

Thordersen, om extraordinair Godtgørelse med Hensyn
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til de særdeles Udgifter, som ofte ere forbundne med 1834.

hans Reiser til Vcslmannbe for at visitere Kirken sam- ~"~r"*rr
26. April.

mesteds, og fremsender han derhos en Regning paa

de med hans Visilationsreiser i Aarene 4827 og 4832

hafte Udgifter, hvilke han tillige ansbger om at faae

godtgjorte.

Foranlediget heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde Hr. Sliftamlm. til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjbrelse for Hr. Provst Thordersen, at

Kammeret, i Betragtning af de oplyste Omstændigheder,

har paa forventet allern. Approbation tilstaaet ham i

forbemeldte Anledning, istedelfor den anordnede Be-

taling, en Godtgjbrelse for de ovennævnte 2 Aar af Ti

Rigsbankdaler rede Sblv, ligesom og for Fremtiden, for

hver Gang Kirken visiteres, en Godtgjbrelse af 5 Rbd.

r. S. i det Mele, der bliver at udbetale ham af Vest-

mannbe Kirkes Indlægter; hvorhos vi tillige tjenstligst

maae anmode Hr. Stiftamtm. om, at ville tillægge Sys-

selmand Abel Ordre om denne Godtgjbrelses Udbe-

taling, da hvad som saaledes udbetales vil, imod Frem-

læggelse af behbrig Qvitlering og under Paaberaabelsex

af denne vor Skrivelse, kunne passere til Udgift i Vest-

mannbe Kirkes Regnskaber. — Rentekammeret den 26.

April 1834.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over w APril

Island, ang. Garnfiskerierne i Faxebugten. Khavn

den 26. April 1834. — Rentek. Isl. Copiebog 10,

Nr. 985*. >Wi;-iiM\hu - >) ti* *.-d *'v

Ved Hr. Sliftamtm" behagelige Skrivelse af 49.

Februar d. A. har Kammeret modtaget et Andragende

fra Kjbbmand Thomsen og Faktor Iversen paa Ilavne-

fjord, med Flere, hvori de anholde om, at Garnfiskeriet

i Faxebugten maa blive aldeles forbuden, og fulgte

med Hensyn til dette Andragende saavel Sysselmand

Xi. 31
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1834. Finsens Erklæring, som ogsaa en Skrivelse fra de Hand-

lende og Fiskende i Keblevig og Omegnen, hvorved de

begjære, at den ovennævnte Ansogning ikke maa blive

indvilget.

Da vi maae være aldeles enige med Hr. Stiftamtm.

i, at et Aars mindre heldige Fiskerie i Faxebugten bor

i intet Tilfælde bevirke nogen Forandring i de i saa

Henseende nu stedfindende Bestemmelser, skulle vi

ikke undlade tjenstl. at anmode Dem om, fremdeles at

have Deres Opmærksomhed henvendt paa denne Gjen-

stand, og derhos med Efteraarsskibene at underrette os

om, hvorledes Fiskeriet sammesteds er falden ud i

indeværende Aar, samt paa hvad Maade det er dreven,

og hvilke Resultater Hr. Sliflamtm. muligen deraf har

fundet Anledning til nærmere at udlede. — Rentekam-

meret den 26. April 1834.

26. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Erstatning af Amterne til Justits-

kassen for Delinquent-Omkostninger. Khavn den

26. April 1834. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 929.

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 30.

Novembr. f*. A. andraget for Kammeret, at Amtmand

Thorsteinson ikke, forinden nærmere Bestemmelse med-

deles, finder sig foranlediget til af Vesteramtets Repar-

tilionsfond at erslatte den islandske Justitskasse 119 Ilbd.

r. S. og 108 Rbd. 78 Sk. S. og T., som Refusion for

hafte Omkostninger i tvende Delinquenlsager, den ene

i Borgerfjords- og den anden i Guldbringe Syssel, re-

spective for Aarene 1813 og 1815.

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstl.

at melde, hvilket vi ogsaa under D. D. have tilskrevet

Amtmand Thorsteinson, at ligesom, efter vor Skrivelse

til Hr. Sliflamtm. af 27. April f. A., det danske Can-
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cellie og Kammeret vare af den Formening, at Nord- 1834.

02 Oster-Amtet ikke med Fbie kunde fritages for sit ^T"7~"^7° n 26. April
Vedkommende at erstatte bemeldte Justitskasse hvad

den i lige Tilfælde beviisligen havde udlagt, saaledes

finde vi heller ikke at Vester- Amtet herfor kan und-

drage sig, dog at Erstatningen skeer efterhaanden og

i saadanne Terminer, som Amtels Lejlighed maatte

gjbre nbdvendig. — Rentekammeret den 26. April -1 834 K

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 26. April,

ang. Forandringer i Ritualet og den forordnede

Alterbog. Khavn den 26. April 1834. — Origi-

nal i Bispe-Archivet i Island. — Canc. 1. Dep. Brevb. 1834,

Nr. 1259. — Denne Cancellie- Skrivelse er bekjendtgjort i

Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1834.

I Overeensstemmelse med den Gancelliet ved Hans

Maj*' allerhbieste Resolution af 22. d. M. 2 givne Be-

myndigelse, skulde man herved tjenstlig anmode Deres

Hbiærv. om, behageligen at ville indhente motiverede

Erklæringer fra Geislligheden i det Dem anbetroede

Stift, angaaende om og hvorvidt de maatte ansee det

tilraadeligt, at der foretages Forandringer i Ritualet og

den lilhdrende forordnede Alterbog, og hvilke For-

andringer de i saadant Tilfælde maatte vide at bringe

i Forslag, hvilke Erklæringer, ledsagede med Deres

Hbiærv.' egen behagelige Betænkning, saavel over

Spbrgsmaalet i det Hele, som over hvad i de fbr-

ommeldte Erklæringer maatte være ytlret, Deres Hbiærv.

derefter vilde behage at indsende til dette Collegium. —
Det kgl. Danske Cancellie den 26. April 1834.

') Skrivelse fra Rentekammeret til Amtmand Thorsteinson

angaaende samme Gjenstand af s. D. Rentek. Isl. Copieb.

sst. Nr. 930.

O Algreen-Ussings Reskriptsaml. 1834, S. 144.

81*
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83 *- Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Gaarden Næs, samt Apotheket og

Landphysikatet. Khavn den 26. April 1834. —
Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 936.

Med Hensyn til den Landphysikus Thorstensen og

Apotheker Thorarensen ved allerhoieste Resolution af

13. Marts f. A. bevilgede Fratrædelse af Gaarden Næs,

hvor disse Embedsmænd hidtil have haft fri Embeds-

bolig, samt det derhos paabudne Salg af denne Gaard,

har Hr. Stiftamtm. i Henhold til Kammerets Skrivelse

af 30. Marts f. A. indberettet, at bemeldte Gaard efter

Deres Foranstaltning har været opbuden ved offentlig

Auclion, hvorved ikkun blev buden 2005 Rbd. r. S.,

da næsten ingen Lysthavende dertil meldte sig, og at

De derefter har tillagt Kammerraad, Sysselmand Finsen

Ordre om at overtage Administrationen af Ejendommen

til Fardag 1834, til hvilken Tid Landphysikus og Apo-

thekeren ere paalagte at aflevere Eiendomraen i Over-

eensstemmelse med de Overleveringsforretninger, ifblge

hvilke de have modtaget samme, dog saaledes, at alt

Ansvar for Murbygningen skulde bortfalde, samt med

Tilfoiende, at Apotheker Thorarensen, der som Aabod

havde modtaget 70 Rbd. Sblv af sin Formands Enke

til Opfbrelsen af et nyt Udhuus, skulde indbetale disse

Penge i Islands Jordebogskasse.

Tillige har Hr. Sliflamlm. underrettet Kammeret

om, at det Landphysikus Thorstensen ved bemeldte

allerhoieste Resolution lilstaaede Forskud af 600 Rbd.

r. S. paa den lilstaaede aarlige Huusleiehjælp, er efter

Deres Foranstaltning bleven ham udbetalt af Islands

Jordebogskasse, samt at fornævnte disse Embedsmænd

ved forbemeldte allerhoieste Resolution lilstaaede Huus-

leiehjælp er bestemt at tage sin Begyndelse: for Land-

physikus Thorstensen fra 1. Januar 1834 og for Apotheker

Thorarensen fra 6. Juni s. A., i hvilken Henseende

Cancellieraad og Landfoged Ulstrup er af Dem meddeelt

fornoden Ordre.
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Fremdeles bar Hr. Stiftamtm. anmeldt, at det gamle 1834.

Apotheker-Inventarium paa Næs, der tilhdrle Hans Maje- 26. April,

stæt, og i Aaret 1772 var vurderet til 438 Rdl. 1 3 V« Sk."

dansk Cour., er af Dem overladt til Apotheker Thoraren-

sen, efter hans derom gjorte Andragende, foHOORbd.

r. S., som i Fardag 1834 bliver af ham at indbetale i

Islands Jordebogskasse.

Endeligen har Hr. Stiftamtm. underrettet Kammeret

om, at De med Hensyn til den interimistiske Bortbygs-

ling af Jorden Næs har fundet det hensigtsmæssigt at

adskille Akuroen fra Jorden, og at denne derefter af

Dem er approberet til Bortforpagtning i 3 Aar, for det

ved den over denne Forpagtning afholdte Auction gjorte

hoieste Bud 33 Rbd. r. S. aarlig, om hvis Modtagelse

i Islands Jordebogskasse Landfoged, Cancellieraad Ul-

strup er meddeelt fornoden Ordre. — Hvorimod De,

da der haves Haab om at bortbygsle Hjemmemarken

til Gaarden Næs for en Afgift i det Hele af 14 å 15

Vælter Fisk, foruden Leie af 4V2 Qvilder, har, da en

saadan Afgift findes antageligst, tilskrevet Kammerraad

Finsen det Fornodne.

Dernæst har Hr. Stiftamtm. i ovenbenævnte Deres

Skrivelse gjort den Bemærkning, at der ved kgl. Resolution

af 11. April 1774 er tilslaaet Apothekeren paa Island 200

Rdl. dansk Cour. til Opforeisen af et Laboratorium paa *

Næs, men at disse Penge, der ikke vare tilstrækkelige til

Oiemedels Opnaaelse, stedse have været afleverede fra

den fratrædende Apotheker til Eftermanden, og at Apo-

theker Thorarensen, der saaledes har modtaget disse

ved sin Tiltrædelse, nu skulde tilsvare samme med
200 Rbd. Sblv. — I Hensyn hertil har De tilstillet os

et Andragende fra bemeldte Thorarensen, hvori han,

paa Grund af de ved et nyt Laboratoriums Opforelse

i Reykcvig for ham forbundne Bekostninger, anholder

om Eftergivelse af ovennævnte Belob. Foranlediget

heraf skulle vi tillige tjenstl. melde, at Kammeret, i

Betragtning af de af Hr. Stiftamtm. oplyste Omstændig-

1
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1834. heder, paa forventet allern. Approbation bevilger ham

~Z^r~l '.\ Eftergivelse af 100 Rbd. Sblv, hvorimod de ovrige 100
£v>. April.

Rbd. Solv ved Fratrædelsen bedes paaseet indfordrede,

og derefter erlagte i Islands Jordebogskasse.

lovrigt skulle vi ikke undlade, med Hensyn til den

fremtidige Anvendelse af Gaarden Næs, herved at lade

folge en Ansogning fra Sysselmanden i Arnæs Syssel,

Th. Sveinbjornsen, hvori han anholder om, enten at

faae bemeldte Gaard tilkjobs, eller samme mageskiftet

med hans Eiendomsjord Hjalmholt, over hvilken An-

sogning vi ved sammes Tilbagesendelse tjensll. maae

udbede os meddeelt Deres behagelige Betænkning, ved

dog derhos at tilfbie, at saafremt der maalte være

Grund til at antage, at et passende Bud imidlertid kan

ventes for denne Eiendom, enten særskilt eller i For-

bindelse med den paa 3 Aar bortforpagtede Akeroe,

da anseer Kammeret det for rigtigst, at Eiendommen

uden Henstand paany forsbges opbuden til Borlsælgelse

ved offentlig Auclion paa de Vilkaar, som indeholdes

i vor Skrivelse af 30. Mai f. A., og som Hr. Stiftamlm.

forbvrigt maatte tinde fornoden. — Rentekammeret den

26. April 1834.

26. April. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester- Amt, ang. Tilladelse til Handel

paa et Udliggersted alene. Khavn den 26. April

1834. — Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 942.

I et med Hr. Amtm." Erklæring i Skrivelse af 25.

Januar d. A. hertil indkommet Andragende have de

Handlende Br. Benedictsen og P. Kolbeinsen, der i For-

ening med Rodemester B. Benedictsen her i Staden

have etableret stadig Handel paa Udliggerstedet Slyckis-

holm, anholdt om at befries fra i Overeensstemmelse

med de islandske Handels- Anordninger tillige at fore

fast Handel i Kjftbstaden Gronnefjord.
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I Anledning heraf skulie vi ikke undlade tjenstl. 1834.

at melde Hr. Amlm. til* behagelig Efterretning og videre
'^e^April

Bekjendtgjorelse for bemeldte Handlende, at Kammeret

med Hensyn til de oplyste særdeles Omstændigheder

tillader dem indtil videre at fortsætte den paa Styckis-

holm af dem etablerede Handel, uden tillige at ned-

sætte sig og fore stadig Handel i nogen Kjobstad. —
Rentekammeret den 36. April 4834.

Kongeligt Commissorium ang. Undersogelse s. Mai.

af den islandske Handels Forhold m. m. Khavn

den 3. Mai 1834. — Rentekamm. Isl. Copiebog 11,

Nr. 15.

Frederik den Sjette &c. V. S. B. Da Vi allern.

have fundet for godt at udnævne Eder, Os elskelige

Hans Schack, Greve af Knulh, Ridder af Dannebroge,

Vor Kammerherre og Amtmand over Præslo Amt; Lo-

rentz Angel Krieger, Vor Stiftamtmand over Island og

Amtmand over Sonderamtet sammesteds; Doctor juris

Andreas Sandbe Orsted, Commandeur af Dannebrogen

og Dannebrogsmand, Vor Conferenlsraad, Gcneralpro-

cureur og Deputeret i Vort danske Cancellie; Jens Olaus

Hansen. Vor virkelige Etatsraad, Commilteret i Vort

Rentekammer og Medlem af Vor Direction for Univer-

sitetet og de lærde Skoler; Grosserer Lauritz Nicolai

Hvidt, Ridder af Dannebrogen, Vor Etatsraad; Bjarne

Thorsteinson, Ridder af Dannebroge, Vor Amtmand over

Islands Veslcr-Amt, og Thorkel Abraham Hoppe, Vor

Kammerjunker og Auscultant i Vort Rentekammer; —
lil at træde sammen i en Commission, for at tage under

Overveielse og gjennem Vort Rentekammer al nedlægge

allerund. Forslag til de Forandringer og Moclificationer

i den nu gjeldende Lovgivning om den islandske Han-

del, som maatte være nødvendige til Vort Land Islands

Indvaaneres og de Handlendes Tarv, saa gives Eder

i
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1834. Saadant herved tilkjende. Og have I under Eders For-

3. Mai. handlinger navnlig at lage Hensyn til:

1) Hvorledes et til Indvaanernes og Handelens Tarv

ligeligt Forhold mellem de faste Handlende og Speku-

lanlhandlernes Rettigheder og Byrder kunde være at

opnaae. — 2) Hvorvidt den fremmede Staters Under-

saatter ved Vor Resolution af 30. Mai 1821, bekjendt-

gjort ved Kammerplakat af 1. Juni næstefter, betingel-

sesviis forundte Tilladelse at indfore Tbmmer og anden

Trælast til Island, uden deraf at erlægge den ved For-

ordningen 11. Septbr. 1816 § 3 paabudne Afgift, bbr

modificeres eller ophæves. — 3) Hvorvidt det maatte

være hensigtsmæssigt, deels at tillade de paa Island

Handlende i Almindelighed at etablere sig paa de au-

thoriserede Udliggerstedcr, uden tillige at oprette fast

Handel i en af Kjobslæderne sammesteds, samt der,

enten selv eller ved Faktor at holde Dug og Disk, —
deels at ophæve den gjeldende Bestemmelse om, at

Spekulanter hver Gang skulle anlobe en Kjobstad, for-

inden det bliver dem forundt at handle paa Udligger-

stederne. — 4) Om det maatte være fornbdent eller

nyttigt at authorisere flere Udliggersteder paa Island,

navnlig paa dette Lands sydlige Kyst, i Thorlakshavn

og Portland, samt at meddele Vestmannbe Kjbbsled-

retligheder. — 5) Hvorledes der bor forholdes i Hen-

seende lil de af de faste Handlende i Sonder-Amtet i

de sidste Aar begyndte saakaldte Varetransporter. —
6) Hvorvidt den ved Vor Forordning af 11. Septbr. 1816

§ 17 paabudte Afgift af 5 Rbd. r. S. pr. Commercelæst

af Vore Undersaatters Skibe, der expederes direcle fra

Island til fremmede Steder, hvilken Afgift sildigst ved

Vor Resolution af 21. Juli 1830 er eftergiven for Aarene

fra 1. Januar 1831 til indeværende Aars Udgang, for

den fblgende Tid bor svares; og — 7) Hvorvidt den

islandske Handel i det Hele, under de nærværende

Conjuncturer, trænger til den Afgiftsfrihed, som for

Tiden er den bevilget, eller om man ikke ved en taa-
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lelig Afgift paa denne Handel indirecle kunde indvinde 1834.

et Bidrag lil Afholdelsen af det Tilskud af Statskassen, 3. Mai.

der nu aarligen, foruden alle Vore Indtægter af Is-

land, afgives til Lonninger for delte Lands Embeds-

mænd m. v.

Derhos have 1 at overveie og ejennem Vort Rente-

kammer at afgive allerund. Betænkning om:

a) Hvorvidt der maatte være Anledning til frem-

deles at bevilge de sildigst ved Vor Resolution af 28.

Marts 1828 for Tiden lil Udgangen af Aaret 1836 ud-

salte Præmier for. Fiskerie under Island med Skibe af

8 til 15 Commercelæster, begge inclusive. — b) Hvor-

vidt det til Havfiskeriets Fremme blandt Islands Ind-

vaanere maalte være hensigtsmæssigt at udvide de

hidlil bevilgede Fiskepræmier til ogsaa at gjelde Dæks-

farlbier paa 4 å 8 Commercelæster, eller hvis det maalte

findes, at de omhandlede Præmier for Fiskerie med
storre Skibe ved Udgangen af Aaret 1836 burde ind-

drages, hvorvidt Præmier for Fiskerie med de nysnævnte

mindre Fartoier da burde tilstaaes. — c) Hvorvidt den

ved allerhbieste Resolution af 20. Maris 1789 udsalte

Bygningspræmie for Skibe, der bygges i Island, frem-

deles bor tilstaaes, eller, hvorvidt det maatte være til-

strækkeligt for Fremtiden at forunde passende Præmier
for Bygning af de ovenfor under Litr. b omtalte smaae

Dseksfartbier, hvorimod da den sammesteds nævnte

^•skepræmie f° r disse kunde bortfalde; og — d) hvor-

VlcH den Præmie eller Understbltelse ved Laan af Vor

Kasse, der ved allerhbistbemeldte Resolution af 20. Marts

*?89 er tilsagt dem, som opfore Bygninger i de is-

,andske Kjbbsteder, kunde for Fremtiden være aldeles

at °phæve; — samt i Almindelighed med Hensyn til

a^e de Islands Handel og oeconomiske Forfatning ved-

kommende Gjenstande, som af Vort Rentekammer maatte

blive Eder forelagte.

er det Vor allern. Villie og Befaling, at I saa-

snart muligt begynde og fuldende Eders Forhandlinger
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1834. i ovenmeldte Flenseende, ligesom Vi allern. ville have

Eder paalagt, forsaavidt fornodent gjores, at conferere

med de vigtigste af de sig i Vort Hige Danmark og i

Vore Hertugdommer opholdende Kjobmænd, der drive

Handel paa Island. Og haver iovrigt Kammerjunker

og Auscullant Hoppe tillige at fungere som Commis-

sionens Sekretair. Dermed skeer Vor Villie. Befalendes

Eder Gud ! — Skrevet i Vor kgl. Residentsstad Kjoben-

havn den 3. Mai 1834.

io. Mai. Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. en Kjobstad-

borgers Andragende om at forbinde Handel og

Haandværk. Khavn den 10. Mai 1834. —
Rentek. Isl. Copieb. 10, Nr. 963.

Efter at Kammeret fra den forhen constituerede

Amtmand for Islands Nord- og Oster-Aml, nu afgangne

Kammerraad og Sysselmand Briem, har modlaget Be-

tænkning af 20. Seplbr. f. A., belræffende et hertil ind-

sendt Andragende, hvorved Borger i Oefjords Kjobstad,

Kleinsmed Baldvin Hinriksen Skagfjord, anholder om at

forundes Tilladelse til i Forbindelse med Kleinsmedv

Professionen at drive en liden Detailhandel i bemeldte

Kjobstad, skulde vi ikke undlade tjenstl. at melde Hr.

Amlm. til behagelig Efterretning og videre Bekjendl-

gjorelse for Supplikanten, at det saaledes Ansbgte, efter

de gjeldende Forskrifter, ikke kan bevilges.

Forsaavidt derimod bemeldte Skagfjord tillige har

tilbudt at ville nedlægge Kleinsmed-Professionen, naar

Borgerskabet til Detailhandel maalte meddeles ham, da

maae vi tjenstl. overlade denne Sag til Hr. Amlm/ be-

hagelige Afgjorelse, overeensstemmende med Omstæn-

dighederne og de gjeldende Anordninger; hvorimod,

hvis Borgerskab til Detailhandel meddeles ham, han da

bliver pligtig at tilbagebetale den ham i sin Tid af den

kgl. Kasse forundte Understbltelse af 100 Rbd. Sedler
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til hans Etablissement som Kleinsmed ved Oefjords

Kjobstad, hvilket Belob Hr. Amtm. i saa Tilfælde vilde

foranstalte indbetalt i Islands Jordebogskasse. — Om
Udfaldet af denne Sag forventer Kammeret sig i sin

Tid behageligen underrettet. — Rentekammeret den 10.

Mai 1834.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, is. Mai

ang. Underretninger om en dovstum Confirmand.

Khavn den 13. Mai 1834. Original i Bispe -Ar-

drivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1834, Nr. 1405.

Deres Hoiærv. har i Skrivelse af 31. Oktobr. f. A.

hertil indsendt Provst Petersens Indberetning om den

dbvstumme Pige Hallgerdur Magnusdatters Confirmation

i Foraaret 1833. * •

Efter at Cancelliet i denne Anledning har corre-

sponderet med den kgl. Direction for Dbvstumme-Insli-

tutet, skulde man Ijensll. anmode Dem om, behageligen

at ville forskaffe nærmere Oplysning angaaende den be-

meldte Confirmands Alder, Sjæls-Tilstand og Evner,

Underviisningsliden samt Maaden, hvorpaa, og Hjælpe-

midlerne, hvorved hun er bleven underviist; i Særdeles-

bed skulde man tjenstlig bede sig underrettet om,

hvorvidt hun, i Overeensstemmelse med Cancelliets

Skrivelse .til Deres Hoiærv. af Ål. Juni f. A., har
nydt Underviisning i Skrivning, samt Forklaring med-
deelt over det brugte Tegnsprog, saaledes at deraf

kunde erfares, hvorvidt den Dbvslumme har forbundet

tydelige og bestemte Religionsbegreber med de i Ind-

beretningen beskrevne Tegn. — Det kgl. Danske Gan-

glie den 13. Mai 1834.

Forordning for Island, ang. Tiende af Inven- 14. Mai.

tarie-Qvilder og Leieqvæg m. v. Khavn den 14.

1834. — BekjendtgjortiSynodalforsamlingeniReykja-
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1834. vik i Juli Maaned 1835, ligeledes publiceret i alle Scmder-

14. Mai. Amtets Jurisdictioner : Reykjavik og Borgarfjords Syssel (1834),

— Rångårvalla, Vestmanno, Arnæs, Gullbn'ngu og Kj<5sar (1835)$

i alle Vester-Amtets Jurisdictioner (1835), med Undtagelse

af Stranda Syssel, samt i alle Sysseler i Nord- og Oster-Amtet

(1835). — Dansk: Canc. 3. Departem. Registrant 1834—

1836, 50* (1834, Nr. 251«). Original- Aftryk hos Schultz,

8 Sider i 4*«: fcJrste Side Titelblad, den danske Titel cJverst,

der nedenfor den islandske, og det Ovrige af Titelbladet Is-

landsk. Paa de lige Sider (2— 6) den danske Text med Under-

skrifter og Sigillatur; paa de ulige Sider (3—7) den islandske

Text uden Underskrifter. Coll. Tid. for 1834, S. 561-568,

577-584 (med Motiver). Qvart-Forr. for 1834, S. f)0-62$

Schou XXI, 58-59. P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 278—

279. — Islandsk: Original -Aftryk hos Schultz med den

danske Text (see ovenfor); Uddrag i Sunnanp. 1838, S. 92.

Forordning for Island, ancaaende Tiende af Inven-

tarie-Qvilder samt udleiede Creaturer m. v.

Vi Frederik den Sjette &o. G. V.: Da det er blevet

anseet tvivlsomt, hvorvidt Selveiere paa Vort Land Is-

land kunne, naar de selv beboe deres Eiendomsgaarde,

ansees berettigede til at undtage en Deel af Gaardens

Besætning, under Navn af faste li] Eiendommen horende

Qvilder, fra Lbsegods-Tiende, ligesom der ogsaa savnes

en fast Regel for det Antal Qvilder, som en Gaard-

bruger, være sig Eier eller Leilænding, er berettiget at

holde paa sin Gaard, uden særlig Tiendesvarelse, saa

have Vi anseet det hensigtsmæssigt, ved et alminde-

ligt Lovbud at give en til Forholdenes Natur svarende

Regel desangaaende. I Forbindelse dermed have Vi

og allernaad. fundet for godt at afgive Vor allern. Be-

stemmelse til Afgjbrelse af nogle andre, Tiendeydelsø

af Greature paa bemeldte Vort Land Island vedkom-

"mende, Spbrgsmaal. — Thi byde og befale Vi, som

fblger:

1) Der bliver ingen særlig Tiende at svare af faste

Qvilder eller den til en Gaard hårende Creaturbesæt-

ning, hvilken Tiende derimod skal ansees indbefattet
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under den, der svares af Jorderne; og skal det i saadan 1834.

Henseende være uden Indflydelse, hvad enten Jorden 14. Mai.

bruges af Eieren selv eller er bortbygslet. lovrigt bliver

eet Qvilde for hver fem Hundreder af Gaardens Dyrhed

at ansee som faste Qvilder, forsaavidt det ikke ved

Bygselbreve eller paa anden lovlig Maade kan oplyses,

at hidtil et stbrre eller ringere Antal Qvilder har fulgt

Gaarden. Af de Creature, der, udenfor hvad der saa-

ledes som faste Qvilder bliver at ansee, holdes paa

Gaarden, bliver Tiende at erlægge efter de for Tiende

af Ldsegods gjeldende Regler. — 2) Tienden af de

bortleiede Creature, der ei som faste Qvilder ere und-

tagne fra Tiendeydelse, udredes af Leieren og oppe-

bæres af dem, der ere tiendeberettigede paa det Sted,

hvor Creaturene findes paa den Tid, de skulle angives

til Tiende. — 3) Den i det allerhbieste Reglement af

17. Juli 1782 §§ 4 og 6 geisllige Personer tillagte Tiende-

frihed skal ei va^re anvendelig paa andre Creature

end dem, som disse Personer have til Brug og Hus-

holdning paa deres Bopæl; hvorimod Leiere af de geist-

lige Personer tilhbrende Creature bor udrede Tiende

af disse, ligesom Andre.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderd. have

at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjobenhavn

den 14. Mai 1834.

Tilskipun fyrir Island, vibvfkjandi liund af innstæbu-

kugildum og bbrum leigu-fénaoi o. £1.

Ver Fribrik hinn Sjbtti &c. G. V.: £ar [>a& hefir

Verio alitio efasamt, ab hve miklu leyli jarbeigendur å

^°ru landi Islandi gela, })egar J>eir sjalfir bua å f)eirra

ei8narj(5rbum, alitizt ab hafa rélt til, ab undanskilja nokk-
urn hluta af biifé jarbarinnar, undir nafni af fbstum,
til

*

e]gnarinnar heyrandi kugildum, fra lausauratfund,

eins og sbmuleibis vissa reglu vantar fyrir tfilu I>eirra

kiigilda, sem einn biiandi, hvort heldur hann er eigandi
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1834. ebur leigulibi, hefir rétt lil ab halda å jdrb sinni, ån

14. Mai. sérlegs Ifundartitsvars, svo hdfum Ver ålitib J>ab Lilhlybi-

legt, ab gefa, me& almennilegu lagabobi, eina til réltrar

tiltolu svarandi reglu Joessu vibvfkjandi. Samkvæmt hér-

meb hefir Oss og allranåbugast J)6knazt ab utgefa Vora

allranåbugustu åkvGrbun lil urlausnar nokkurra annara

spursmåla, vibvikjandi l/undarejorb af fénabi, å Voru

*landi Islandi. — p\l bj6bum og skipum Ver sera fylgir:

1) Engin sérleg tiund å ab svarast af fostum kii-

gildum, ebur J>v( lil einnar jarbar heyrandi bufé, hver

thind l>ar å mét skal -ålitast ab vera innifalin i jieirri,

er svarast af jorbinni, og å J>afe i siiku tillili alls ekki

til alita ab koma, hvort jorbin nptast af eigandanum

sjalfuin, ebur hun or cjbrum leiab. Annars å eitt kii-

gildi fyrir hver fimin hundrub af jarbarinnar dyrleika

ab élitast fyrir f6st kugildi, ab svo miklu leyli Jjab ekki

meb byggfngarbréfum, eburåannan loglegan mala, getur

sannab orbib, ab hfngabtil nokkub slærra ebur minna

kugildalal hafi fylgt jorbinni. Af Joeim fénabi, sem haldinn

er å jorbinni, fyrir utan J)ann, er j)annig å ab alilast

fyrir fost kugildi, å Ifund ab gjaldast, eplir J>eim fyrir

tiund af lausaurum giklandi reglum. — 2) Tiund af

leigu- fénabi, er eigi, sem fost kugildi, er undanskilin

fra liundar-utsvari, gjaklisl af leiguliba, og meblakist af

J>eim, er rélt hafa til tiundar å J)emi stab, hvar fénab-

urinn er å J>eirri U'b, å hverri hann å ab framteljasl lil

Uundar. — 3) |>ab i j)eirri allrahæslu reglugjbrb af 17-

Juli 1782, §§ 4 og 6, andlegum personum veilta liundar-

frelsi, skal ekki gela heimfærzl lil annars fénabar en

J)ess, er sifkar pers6nur hafa lil nolkunar og buskapar

å l>eirra heimili; hyaramit leigendur J)ess fénabar, er

tilheyrir andlegum persénum, eiga ab gjalda liund

af honum, eins og abrir.

Hvareptir allir hlulabeigendur ser allraundirgefnast

hegba eiga. — Gefib i Vorum koniinglega abseturslab

Kaupmannahctfn J>ann 14. Mai 1834.
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Plakat ang. Forandring i Straffen for Tyverie ^34.

m. v. Khavn den 14. Mai 1834. — Bekendtgjort

i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1835, samt ligeledes i flere

af Islands Jurisdictioner : i Reykjavik (1834) og i Rångårvalla

Syssel (1835)^ i Snæfellsnæs, Bardastrands og Isafj ords Syssel

i Vester-Amtet (1835) ; i Hunavatns, Oefjords og begge Mula

Sysselerne (1835) ; den er udvidet til at gjelde for Island ved

Canc. Skriv. 2. April 1839, men ikke udgivet paa Islandsk,

overeensstemmende med Forordn. 21. Decbr. 1831. — Canc.

2. Dep. Registr. XXXV, 130-131 (1834, Nr. 318). Original-

Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for 1834, S. 345-351 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1834, S. 59—60$ Schou XXI,

S. 57-58.

Plakat angaaende en Forandring i Slraffen for an-

den Gang begaaet Tyverie, og en Substitution af For-

bedringshus- Arbeide for Rasphus- Arbeide i visse Til-

fælde, m. m.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, deels for

at tilveiebringe et rigtigere Slraffeforhold i visse cri-

minelle Tilfælde, deels for at fremme en ligeligere Be-

nyttelse af de forskjellige Provindsers Straffeanstalter,

have allern. fundet for godt at byde, som folger:

1) At Mandspersoner, der findes skyldige i anden

Gang begaaet Tyverie, kunne, naar hverken de med

Forbrydelsen forbundne Omstændigheder eller Forbry-

derens foregaaende Levnet tale for at anvende en af

de hidtil bestemte Slraffe af Rasphus- eller Fæstnings-

Arbeide, inddbmmes, som Forbedringshus-Fanger, i ved-

kommende Provindses Straffeanstalt, samt at Forbe-

dringshusstraf, under samme Forudsætning, maa træde

i Stedet for Rasphus- Arbeide i alle de Tilfælde, hvor

Straffetiden ikke overstiger 3 Aar. — 2) At Straffen

for anden Gang begaaet Tyverie, naar den Skyldige

forhen kun har været domt til Fængsel paa Vand og

Brod eller paa sædvanlig Fangekost, eller til en militair

Straf, der ikke overgaaer fornævnte Straffe, eller, for-

inden Forordningen af 12. Juni 1816 udkom, til For-
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bedringshus - Arbeide i 6 Maaneder, eller paa kortere

Tid, og naar derhos den Forbrydelse, hvori han nu

findes skyldig, heller ikke er forbunden med Omstæn-

digheder, der kræve Strenghed i Straffegradens Be-

stemmelse, maa nedsættes til Forbedringshus -Arbeide

i 2 Aar. — 3) At de Fruentimmer, som findes skyldige

til Arbeide for Livstid, men uden at blive æreltfse,

herefter overalt skulle inddommes til Arbeide i ved-

kommende Provindsial-Tuglhuus.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Residenlsstad Kjobenhavn

den U. Mai 1834.

u. Mai. Plakat ang. privilegerede Fordringers Ind-

drivelse. Khavn den 14. Mai 1834. — Denne

„Plakat, indeholdende en nærmere Bestemmelse angaaende

privilegerede Fordringers Inddrivelse hos dem, der have givet

Underpant i deres Lcisbre", er ikke udvidet til Island, men
anftfres som publiceret saavel i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik i Juli 1835, som i nogle af Landets Jurisdictioner, nemlig

i Sb'nder-Amtet: Reykjavik O 834 ), Rångårvalla, Vestmanno

og Arnæs Sysseler (1835)$ i Vester- Amtet ; Snæfellsnæs og

Bardastrands Sysseler (1835) 5 i Nord- og Oster-Amtet : Huna-

vatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne (1835). — Canc.

3. Depart. Registr. 1834—1836, 50(1834, Nr.251*). Original-

Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. for 1834, S. 473—485 (med

Motiver). Qvart- Forordn, for 1834, S. 67—58 5 Schou XXI,
S. 56-57.

15. Mai. Forordning ang. Provindsial - Stændernes Ind-

retning for Østifterne i Danmark, samt for Island

og Færoerne. Khavn den 15. Mai 1834
1

.
—

Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1835,

samt i enkelte af Landets Jurisdictioner, nemlig i Sonder-Amtet

:

Reykjavik (1834) og Vestmannoerne (1835) 5 Vester-Amtet:

Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Bardastrands og Isafjords

l
) For. 8. Marts 1843.
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(1836), samt i alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler (1835) 5 1834.

derimod er den ikke udgiven paa Islandsk. Anmeldt i Sunn- 15, Mai.

anpdst. 1838, 8; 92—93. — Canc. 2. Depart. Registr.- XXXV, '

^
364-407 (1834, Nr. 320»)

5 jevnf. Canc. 3. Dep. Reg. 1834-36,

50* (1834, Nr. 252*). Original-Aftryk hos Schultz, 48 Sider

i 4t0
. Coll. Tid. for 1834, S. 353—409. Qvart-Forr. for 1834,

S. 62- 100 5 Schou XXI, 59-107. — Forordning af næsten

ordlydende samme Indhold er under samme Dato udkommen for

N8rre-Jylland ,• ligeledes er udkommen en med noget forskjellig

Redaction paaTydsk og Dansk for Hertugdømmet Slesvig, og den

samme næsten ordlydende paaTydsk for Hertugdømmet Holstein.

Forordning angaaende Provindsial-Stændernes Ind-

retning i Danmark, forsaavidt Sjællands, Fyens og Lol-

land-Falsters Stifter, samt Island og Færoe angaaer.

Vi Frederik den Sjelle &c. G. V., at Vi, i Over-

ensstemmelse med Vor Anordning, angaaende Pro-

vindsial-Stænders Indforelse i Vort Rige Danmark, dat.

28. Mai 1831, og efter at have overveiet den Os aller-

underd. foredragne Betænkning, som de ved Vort Re-

skript af 23. Martii 1832 indkaldte oplyste Mænd have

afgivet over de dem i saa Henseende forelagte Gjen-

stande, have fundet for godt angaaende Indretningen

af Provindsial-Stænder, forsaavidt Sjællands, Fyens og

Lolland-Falsters Stifter, samt Island og Færoe angaaer,

allern. at forordne, som folger:

4) De raadgivende Provindsial-Stænder for Sjæl-

lands, Fyens og Lolland-Falsters Stifter, samt for Island,

saavel som Færoerne, til hvilke Vi ville have denne Ind-

retning udvidet, skulle bestaae af fdlgende af bemeldte

Provindsers Grundbesiddere udvalgte Medlemmer:
for Kjobenhavn med tilhorende Forstæder 12

- de bvrige Kjdbstæder i fornævnte Stifter i alt . 11

- de complette Sædegaards-Eiere i Sjællands Stift 9

— — Fyens Stift . . 5

— - Lolland-Falsters Stift 3

Antal Medlemmer, der vil blive at udvælge af

°g Færoernes Indvaanere, og efter hvilke Regler

X li. 32
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1834. de skulle vælges, forbeholde Vi Os nærmere at be-

15. Mai. stemme, naar Vi have erhvervet de yderligere Oplys-

ninger,*som Vi finde fornodne, for, saavidt disse Vore

Lande angaaer, at ordne Sagen paa en til deres locale

Forfatning og Indvaanernes Tarv svarende Maade. Men

indtil videre ville Vi Selv med Hensyn til disse Lartde

udnævne tre med sammes Tilstand bekjendte Mænd til

at tage Sæde i Forsamlingen, hvilken blot midlertidige

Indretning dog bortfalder, saasnart Omstændighederne

tillade at indfore et hensigtsmæssigt Valgsystem i be-

meldte Lande, da det er Vor Villie, at Vore kjære og

troe Undersaatter sammesteds, ikke mindre end Vore

ovrige Undersaatter, skulle nyde Rettighed til selv at

vælge Medlemmer i Stændernes Forsamling. Foruden

det Antal Medlemmer, der, saaledes som foranfort,

bliver at vælge af Grundeierne i Sjællands, Fyens og

Lolland-Falsters Stifter og i sin Tid ogsaa af lndvaa-

nerne paa Island og Færoerne, ville Vi endvidere ud-

nævne 2 Geisllige og 1 af Professorerne ved Vort

Universitet i Kjobenhavn, til at lage Sæde i Stænder-

forsamlingen. Saa ville Vi og, i Henhold til. Vor An-

ordning af 28. Mai 4831, have Os forbeholdt efter Om-
stændighederne at udnævne indtil 4 Grundeiere til

Medlemmer i bemeldte Forsamling. De Medlemmer,

der saaledes af Os Selv udnævnes, ville blive udnævnte

for ligesaa lang Tid, som de Medlemmer, der vælges

af Grundeierne. ibvrigt folger det af det Ovenanforte,

at de Regler, som de efterstaaende Paragrapher inde-

holde, angaaende Valgene af Medlemmerne i Stænder-

nes Forsamling og hvad dermed staaer i Forbindelse,

ikke blive at anvende i Island eller paa Færoerne. —
2) Rettighed til al deeltage i de Valg, hvorved de De-

puterede i Provindsial-Slænderne udnævnes, forudsætter

Besiddelse af en saadan i det Distrikt, hvori Valget

skal uddves, beliggende Eiendom, som i det Fdlgende

(§§ 13—46) vil blive bestemt med Hensyn til de for-

skjeltige Valgclasser. Rettigheden tilkommer dog ikke
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blot den fuldkomne Eier, men Lehns- og Stamhus- Be- 1834.

siddere, samt de Arvefæstere, der ere berettigede til IS. Mai.

at sælge og pantsætte, skulle i forommeldte Henseende

sæltes ved Siden af fuldkomne Eiere. Ogsaa de dvrige

Arvefæstere, saavel som Livsfæstere, ere valgbereltigede,

dog under særegne Bestemmelser for deres Fæstebe-

siddelses Størrelse (§ 4 6). Den Fæsterne saaledes til-

kommende Valgret gjelder imidlertid kun med Hensyn

til det Bondergods, som efter Loven og Anordningerne

skal være overladt til Fæstere, men ikke for de enkelte

Tilfælde, hvori en Selveier- eller Arvefæste -Gaard er

bortfæstet, da i saa Fald Rettigheden bliver hos Eieren

eller Arvefæsteren selv. Naar en Eiendom, som efter

sin Beskaffenhed giver Adgang til Valgret, besiddes af

Flere i Fællesskab, kan Valget uiloves af den iblandt

Medinteressenterne, til hvem de Gynge forene sig om
at overlade Rettigheden, og som iovrigt har de dertil

fornodne Egenskaber. 1 Mangel af saadan Overeens-

komst kan ingen Valgrettighed udbves for den i fælles

Besiddelse værende Eiendom. Iovrigt bor den Adkomst,

hvormed en fast Eiendom besiddes, være aldeles fuld-

stændig, naar Valgrettighed skal kunne paaslaaes. Som
Folge deraf er et thinglyst Skjode eller Fæstebrev nod-

vendigt, for al Kjbbercn eller Fæsteren skal kunne til-

egne sig saadan Ret. Med Hensyn til dé Os Selv til-

horende Eiendomme ville Vi ikke udbve nogen Deel-

lagelse i Valgene. — 3) Den, som skal uddve Valg-

retlighed, maa endvidere besidde fblgende personlige

Egenskaber: 1) at han har et uplettet Rygte. Ingen

kan derfor udbve Valgret, som for nogen Forbrydelse
er dbtnt til Tab af Embede, Ære eller Borgerrettighed,

eUer som iovrigt ved Dom er funden skyldig L nogen
1 den offentlige Mening vanærende Handling; ei heller

NoSen, som, for en Forbrydelse af foranfbrte Beskaf-

fenhed, har været sat under offentlig Tiltale uden at

være aldeles frifunden; — 2) at han paa den Tid,

Valget foregaaer, har opnaaet 25 Aars Alder; — 3) at

82*
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4834. den ham efter hans Alder tilkommende Fuldmyndighed

15. Mai. ikke af nogen anden Aarsag er ham betagen. Ingen,

" der er sat under Værgemaal eller Curatel, eller hvis

Bo er taget under Opbuds- eller Fallit-Behandling, eller

som ibvrigt er underkastet nogen Retsforfølgning, der

efter Lovene betager ham Raadighed over alt sit Gods,

kan, saalænge denne Uraadigheds-Tilstand varer, udbve

nogen Valgret. — 4) Den, der skal kunne vælges til

Deputeret i Stændernes Forsamling, bor, foruden en

indenfor Sjællands, Fyens eller Lolland-Falsters Stifter

beliggende Grundbesiddelse af den Beskaffenhed, som

med Hensyn til de forskjellige Valgclasser vil blive fore-

skreven i det Fblgende (§§ 13— 16), og hvorom ibvrigt

i Eet og Alt de samme Bestemmelser gjelde, som inde-

holdes i § 2, ei alene have alle de personlige Egen-

skaber, som udkræves til Valgretligheden (§ 3), men

fblgende særdeles Betingelser blive endnu at iagttage:

1) at den Paagjeldende alene staaer i personligt under-

saatligt Forhold til Os og Vore Efterfblcere paa Thronen.

Saavel ethvert personligt undersaalligt Forhold, som

ethvert Tjenesteforhold lil en fremmed Stat, udelukker

fra Valgbarhed; — 2) at han bekjender sig til den

christelige Religion; — 3) at han den 4. Mai i det

Aar, hvori Valget finder Sted, har i 2 Aar uafbrudt og

med fuldstændig Adkomst besiddet en saadan Eiendom,

som udkræves til Valgbarhed i den Classe, hvori Valget

foregaaer. Det er imidlertid ikke nbdvendigt, at han

uafbrudt skal have besiddet samme Eiendom i for-

nævnte Tidsrum, men det er tilstrækkeligt, at han uaf-

brudt har besiddet en saadan Eiendom, som til Valg-

barhed i den vedkommende Valgciasse udkræves. Med

Hensyn til den, der ved Arv eller Ægteskab har er-

hvervet en Eiendom, blive de tvende Aar at regne fra

den Tid, da den, fra hvem Eiendommen saaledes er

gaaet over til ham, erhvervede samme; — 4) at han i

det mindste i 5 fulde Aar har haft Ophold i Vore eu-

ropæiske Lande; — 5) at han paa den Tid, Valget

»
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foregaaer, maa have opnaaet en Alder af 30 Aar. — 1834.

Vore Geheime-Stats-Ministre, saavel som alle de Embeds- 15. Mai.

mænd, der enten forestaae et Departement, der har

umiddelbar Forestilling til Os, eller som Medlemmer

have Sæde i noget Gollegium eller nogen Direction,

som saadan umiddelbar Forestilling tilkommer, ere ikke

valgbare. Ei heller kan Nogen, der af Os er udnævnt

til, som Valgdirecteur, at bestyre nogen Valgforsam-

ling, vælges af denne Forsamling. Den, som efter Ud-

nævnelse af Os har Sæde i Stændernes Forsamling,

kan vel ikke vælges af Grundbesidderne, men taber

derfor ikke den Valgrettighed, som maatte tilkomme

ham, hvilket og gjelder saavel om de af Os udnævnte

Valgdirecleurer, som om dem, der efter det Foranforte,

paa Grund af deres Embedsstillinger, udelukkes fra

Valgbarhed. — 5) For ethvert Valgdistrikt vælges lige-

saa mange Suppleanter som Deputerede, hvilke Supple-

anter blive at indkalde til Stændernes Forsamling, naar

nogen Deputeret er forhindret i at bivaane samme. —
6) De Deputerede og Suppleanterne vælges stedse

umiddelbart af de Valgberettigede og ved Stemmeflerhed.

— 7) Valgene skee paa 6 Aar, hvilke dog, naar et over-

ordentligt Valg finder Sled i et eller andet Valgdistrikt

i Anledning af Vacancer, til hvis Besættelse ingen Sup-

pleant haves, blive at beregne fra den Tid, da det

foregaaende almindelige Valg er skeet. De Udtrædende

kunne vælges paany. — 8) Valgretten maa stedse ud-

øves personlig. — 9) Den, som i forskjellige til Sjællands,

Fyens eller Lolland-Falslers Stifter horende Valgdistrikter

besidder Eiendomme af den Beskaffenhed, som til Valg-

retligheden udkræves, kan dog kun benytte sin Valgret i

eet af disse Distrikter. Han bor derfor erklære, i hvilket

Valgdistrikt han vil lage Deel i Valgene, uden i saa

Henseende at være bunden til sin Bopæl. Derimod er

det Enhver uformeent, i Forening med den Valgret, som

han nyder nogetsteds i fornævnte Provindser, ogsaa at

udbve den, som maatte tilkomme ham enten i NGrre-
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1834. Jylland eller i Vort Herlugdomme Slesvig eller i Vort Hertug-

15. Mai. domme Holsteen. — 10) Ingen kan, fordi han i samme Valg-

'

* distrikt besidder flere Eiendomme, der hver for sig hjemle

Valgret, være berettiget til flere Valgstemmer. Derimod

kunne forskjellige Eiendomme i samme Valgdistrikt, hvoraf

ingen hver for sig begrunder Stemmeret, lægges sammen,

for ved den sammenlagte Værdie eller del sammen-

lagte Hartkorn at begrunde slig Rettighed (§ 18). —
<H)En Deputeret i Stændernes Forsamling for de i § 4

nævnte Provindser kan ogsaa være Medlem af Stændernes

Forsamling for Norre-Jylland, eller for Vort Ilertugdomme

Slesvig, eller for Vort Herlugdomme Holsteen, naar den

Tid, da Forsamlingen holdes, tilsteder det. — 12) Den,

som vælges til Deputeret eller Suppleant, er pligtig til

strax, naar det tilmeldes ham, at give Tilstaaelse for

Modtagelsen af denne Meddelelse, samt, hvis han forud

er valgt i et andet Distrikt eller af nogen anden sær-

deles Grund ikke kan antage Valget, da tillige derom

at gjbre Anmeldelse. Vi gjore iovrigt Regning paa, at

de Mænd, som ved deres Medborgeres Tillid ere kaldte

til Sæde i Stændernes Forsamling, ikke uden sær vig-

tige Grunde ville undslaae sig for at modtage Valget. —
13) I Vor kongl. Residentsslad Kjdbenhavn og sammes

Forstæder udkræves hos Vælgerne Eiendomsret over

Huse eller Gaarde, der ere ansatte i det mindste til

en Assurance-Værdie af 4000 Rbd. Solv. For at kunne

vælges til Deputeret i Kjobenhavn, er en Eiendom af

bemeldte Slags til en Assurance- Værdie af 8000 Rbd.

Solv eller derover fornoden. Dog bliver, forsaavidt en

Gaard- eller Huuseier tillige eier Jorder paa Kjbben-

havns Grund, den Værdie, hvorefter sammes Bank-

hæftelse er bestemt , at lilfoie Assurance -Værdien af

hans Huus eller Gaard, for at udbringe det ovenmeldte

Belob af 4000 eller 8000 Rbd. Salv. — 14) De ovrige

KjcJbstæder udgjore, i Overeensstemmelse med den

nærværende Forordning vedfoiede Fortegnelse Litr. A,

der indtil videre skal være Reglen for Kjbbstædernes
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Inddeling i Valgdistrikter, 11 saadanne, hvilke, deels 1834.

hver for sig, deels i den sammesteds bestemte ind- 15. Mai.

byrdes Forbindelse, have at vælge et lige Antal Depu-

lerede. I samtlige disse Kjbbstæder og paa deres

Grund udfordres Ejendomsret over Gaarde og Huse,

beliggende i et af bemeldte Valgdistrikter, hos Vælgerne

til en Assurance - Værdie af i det mindste 1000 Rbd.

Sblv, og hos de Valgbare til en dobbelt saa stor Assu-

rance-Værdie. De Jorder, som tilhore en Gaard- eller

Huuseier paa samme Kjobstads Grund, blive dog, paa

lige Maade, som i § 13 for Kjobenhavn er bestemt,

at lægge til Assurance- Værdien. Som Undtagelse fra

den Eiendomsværdie, der saaledes i Købstæderne ud- N

kræves saavel til Valgret som til Valgbarhed, ville Vi

imidlertid, i Betragtning af de særdeles Forhold i de

bornholmske Kjbbstæder, have bestemt, at Værdien

sammesteds i begge Henseender nedsættes til det Halve.

— 15) I det Valg af Deputerede, som Vi have bevilget

Sædegaardseierne, deeltage ikke blot de. som eie Sæde-

gaarde, der endnu have complet Bbndergods, men og-

saa Eierne af saadanne Sædegaarde, hvorfra det til

deres Complettering horende Bbndergods er blevet af-

hændet, naar delte er skeel enten med Reservation af

Herligheden og ellers under de i Forordningen af 13.

Mai 1769 § 2 foreskrevne Betingelser, eller og com-

plette Sædegaardes Rettigheder ved sa^r Bevilling ere

blevne forbeholdte, dog i dette sidste Tilfælde kun,

naar ikke selve Hovedgaarden er bleven udparcelleret,

. eller dog i al Fald 25 Tdr. Hartkorn fri Hovedgaards-

taxt ere blevne tilbage. I denne Valgclasse giver en-

hver Eiendom, som hjemler Valgret, ogsaa Valgbarhed.

— 16) De bvrige Besiddere af Landejendomme udgjore

en særegen Valgclasse, der udnævner 20 Deputerede

gjennem et lige Antal Valgdistrikter, saaledes at hvert

af disse udnævner een Deputeret. Den Inddeling af

Valgdistrikter, som i den Henseende indtil videre skal

være gjeldende, findes fastsat i den vedfbiede Tabel
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1834. Litr. B. Den, som i denne Classe skal udove Valgret,

15. Mai. maa med Ejendomsret, hvortil dog den Arvefæsterellig-

^ hed, som er forhunden med Ret til at sælge og pant-

sætte, i Overeensslemmelse med § 2, bliver at hen-

regne, i Valgdistriktet besidde 4 Tdr. Hartkorn Ager

é og Eng, eller 8 Tdr. Hartkorn Skov og Molleskyld, eller

og Bygninger, som i Overeensstemmelse med Forord-

ningen af 1. Oktobr. 4802 ere undergivne Arealskat,

til en Assurance-Værdie af 2000 Rbd. Sblv. Gaard-

fæstere have Valgretlighed, naar de besidde i det mindste

5 Tdr. Hartkorn Ager og Eng, eller 10 Tdr. Hartkorn

Skov og Molleskyld. Hos den, der i denne Classe skal

kunne vælges, udkræves, at han i et af de ovenmeldte

Distrikter besidder en Eiendom af dobbelt saa stort

Hartkorn, eller dobbelt saa stor Assurance-Værdie, som

den, der efter Eiendommenes Beskaffenhed behoves til

at hjemle Besidderen Valgret. Mellem frit og ufrit Hart-

korn bliver i denne Valgclasse ingen Forskjel at gjore.

Skjondt i Almindelighed Eiendomme, der ere belig-

gende i forskjellige Valgdistrikter, ikke kunne lægges

. sammen, for at hjemle Besidderen Valgret eller Valg-

barhed, saa skal dog i det Tilfælde, hvor de til een og

samme Landejendom horende Bestanddele maatte ligge

i forskjellige til hinanden stodende Valgdistrikter, denne

Eiendom efter sin fulde Stbrrelse komme i Betragtning

i det Valgdislrikt, hvori den Bygning ligger, hvorfra

'Ejendommen drives. — 17) 1 de Tilfælde, hvor Valgret

og Valgbarhed efter de foranfbrte Bestemmelser (§§ 13,

14 og 16) beroer paa Bygningers Assurance-Værdie,

vil det, forsaavidt Assurance ellers ikke er lovbefalet,

ikke komme an paa, om Bygningerne virkelig ere for-

sikkrede i vedkommende Brandkasse eller ikke, men

i sidste Tilfælde bliver den Taxation, som i Overeens-

stemmelse med Forordn, af \. Oktobr. 1802 § 36 er

eller maatte blive optaget, at lægge til Grund, rr

18) Naar de i samme Valgdistrikt beliggende Eiendomme,
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der i Medhold af § 10 kunne lægges sammen for at 1834.

begrunde Valgret, ere af forskjellig Beskaffenhed, saa- 15. Mai.

som Ager og Engs og Skov og Mblleskylds Hartkorn
~*~

eller Hartkorn og Assurance -Værdie, eller dersom

en Gaardfæster tillige har nogen Eiendomsjord, saa

bliver hver af bemeldte Eiendomme for sig at an-

sætte efter sit Forhold til det Hartkorn eller den

Værdie, som til Valgrettighed udkræves. Saaledes vil

Valgret tilkomme den, som i et Landdistrikt eier en

Bygning af det i § 16 omhandlede Slags til en Assu-

rance-Værdie af 1000 Rbd. og derhos 2 Tdr. Hartkorn

Ager og Eng. Paa lige Maade bliver der og at for-

holde, naar forskjellige Slags Eiendomme skulle lægges

sammen, for at hjemle Valgbarhed. — 19) Med Hensyn

til Kjbbenhavn vil det tilfalde Sammes Magistrat under

Medvirkning af denne Vor Residenlsstads 32 Mænd at

foranstalte Alt, hvad der behoves, saavel til at for-

berede Valgene, som til under Valghandlingerne selv

at paasee, hvad der horer til Valgenes lovlige Fuld-

byrdelse, hvortil dog den Hjælp bor gives dem, som i

det Fblgende anordnes. For ethvert af de bvrige Valg-

distrikter ville Vi derimod udnævne en Valgdirecteur,

Ul at foranstalte det i saa Henseende Fornbdne. Saa-

fremt Vi maatle finde for godt til Valgdirecteur at ud-

nævne Nogen, der ikke forhen har aflagt Eed til Os,

saa haver han til Vort Danske Cancellie at indsende

sin Eed, hvori han deels i Almindelighed tilsiger Os

Troskab, deels i Særdeleshed forpligter sig til troligen

°g redeligen at varetage sine Pligter i det ham be-

troede Kald. Men hvis den Udnævnte forhen har af-

lagt Troskabseed, skal han, under denne Eed, være

forpligtet til samvittighedsfuld Udfbrelse af fornævnte

sine Pligter. — 20) l Kjbbenhavn bliver med Hensyn

til Vælgernes Mængde og det betydelige Antal Depu-

terede og Suppleanter, der skulle vælges, Valgene at

fuldbyrde gjennem Sectioner af Magistraten og de 32
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1834. Mænd efter den Fordeling, som disse indbyrdes have

15. Mai. at træffe, saaledes at Valghandlingen, ved samtidigen

-~
at foretages for flere Seclioner, kan fremmes med al

den Hurtighed, som den fornodne Noiagtighed tilsteder,

oe at derhos kun et saadant Antal af Væleere kaldes

til hver Dag og hvert af de forskjellige Localer, hvori

Handlingen foregaaer, som der med Rimelighed kan

ventes at faae Leilighed til at udbve deres Valgret. I

de Kjbbstæder, som have at vælge hver sin Deputeret

til Stændernes Forsamling, udoves Valget i een For-

samling, hvorimod de Kjbbstæder, som i Forbindelse

have at vælge een Deputeret, hver for sig udbve deres

Valgret i en særlig Forsamling. De complelte Sæde-

gaardseiere samles i hvert Stift for sig paa det Sted,

som Vi i det Commissorium, der udstedes til Valg-

directeuren, ville bestemme. Med Hensyn til de bvrige

Landeiendoms- Besiddere, skeer Valget i een for hele

Distriktets Valgberetligede fælles Forsamling, forsaavidt

dette ikke vil medfore, at de Valgberetligede faae læn-

gere Vei fra den Eiendom, der begrunder deres Valg-

ret, til det Sted, hvor Valget skal foregaae, end omtrent

3 Mile. I modsat Fald bliver derimod Valgdistriktet

med Hensyn til Valgets Udfbrelse at afsondre i 2 eller

flere Afdelinger; dog kan i intet Tilfælde nogen særlig

Valgforsamling finde Sted med Hensyn til de Oer, der

ei indeholde eller udgjbre noget heelt Sogn, men sam-

mes valgberetligede Beboere maae, for at udbve deres

Valgret, mode med de bvrige Beboere af Valgdislriktet

eller en Afdeling af samme. Hvor der i Overeens-

stemmelse med det Foranfbrte i et Valgdislrikt skal

vælges gjennem Afdelinger, ville Vi, angaaende disse

Afdelingers Grændser, tillægge vedkommende Valg-

directeurer Vor Befaling, ligesom Vi og stedse ville til-

kjendegive Valgdirecteurerne for Landdistrikterne, paa

hvilket Sted Valgforsamlingerne skulle holdes. —
21) Hver af de Sectioner, hvori den samlede Valg-

bestyrelse for Kjbbenhavn. i Overeensstemmelse med
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§ 20, haver at dele sig, bestyres af een Magistratsper- 1834.

son, som dertil af Overpræsidenten udnævnes, i For- 15. Mai.

bindelse med tvende af de 32 Mænd, der af de ovrice

dertil udnævnes. Men dersom det til Forretningernes

Fremme skulde være fornbdent, kan og den samlede

Valgbestyrelse udnævne andre duelige og paalidelige

Mænd til at indtræde i bemeldte Valgseclioner. Lige-

ledes udnævner den tvende duelige Mænd til at fore

Protokoller over hvad der ved Valgmbderne foregaaer,

hvilke tillige tage Deel i at afgjdre de Spbrgsmaal,

som maalte blive at paakjende af Gommitteen. Uden-

for Kjbbenhavn haver den af Os beskikkede Valgdirec-

teur, hvergang et Valg foregaaer, at udnævne 4 Mænd
til under hans Forsæde at lage Deel i Valgbestyrelsen,

foruden tvende andre, som han udnævner til Prolokol-

forere, hvilke, ligesom med Hensyn til ValgcommiUeerne

for Kjbbenhavn er bestemt, tage Deel i at afgjbre de

Spbrgsmaal, som maatte blive at paakjende af Valg-

bestyrelsen. Til foranfbrte Poster haver han at udnævne

saadanne Mænd, der nyde deres Medborgeres Tillid,

og som ved deres Stillinger have haft Leilighed til at

forskaffe sig fortroligt Bekjendlskab med Forholdene i

den By eller Egn, hvorfor Forsamlingen holdes, og

haver han herved i Kjbbstæderne især at tage Hensyn
til de eligerede Borgere. ! Valgforsamlingerne for Sæde-

gaardseierne blive de Tilforordnede og Prolokolfbrerne

at vtejge blandt Forsamlingernes egne Medlemmer. I et-

hvert Tilfælde, hvor enten Kjbbenhavns Magistrat eller

vedkommende Valgdirecleur til foranfbrte Forretninger

udnævner Mænd, der ikke forhen have gjort Eed til

Os, bor de, inden de tiltræde deres Forretninger, til

Magistraten eller Valgdirecteuren indsende deres skrift-

lige Eed, hvori de deels i Almindelighed tilsige Os

Troskab, deels i Særdeleshed forpligte dem til rede-

lig Udfbrelse af de dem i fornævnte deres Stilling

paaliggende Pligter. Ligesom Magistraten i Kjbben-

havn eller den af Os beskikkede Valgdirecteur strax
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1834. igjen haver at forelage en ny Udnævnelse, naar Nogen

15. Mai af dem, der oprindeligviis ere udnævnte til foranforte

Forretninger, af en eller anden Aarsag maalte fratræde,

saaledes bor delte og saavidt muligt iagttages, hvis en

Fratrædelse skulde finde Sted under selve Valghand-

lingens Udovelse, for at Antallet kan, om muligt, altid

blive fuldstændigt, og det forebygges, at der, ved mulig

forefaldende Sporgsmaales Afgjorelse, kunne blive lige

Stemmer. Forsaavidt et saadant Tilfælde alligevel maatte

indtræde, ajor Formandens Stemme Udslaget. Hvis der

i en Kjobstad, eller udi en afsides liggende Deel af et

Landdistrikt, der i Medhold af § 20 kommer til at vælge

i en særskilt Forsamling, ikke ere flere end 40 Eien-

domme af det Slags, der, uden Hjælp af den i § 10

hjemlede Forbindelse af flere Eiendomme, giver Adgang

til Valgret, behover Valgdirecteuren ikke personlig at

indfinde sig i samme, men han kan i saadanne Tilfælde

udnævne en anden duelig Mand til paa hans Vegne at

tage Forsæde i Valgbestyrelsen sammesteds, og dertil

iovrigt beskikke 4, eller, hvis Omstændighederne ere i

Veien, 2 andre duelige Mænd, hvorhos dog tillige 2

særskille Prolokolforere, om muligt, bor udnævnes, men

i andet Tilfælde bor Protokollerne fores af de ellers

til Valgbestyrelsen beskikkede Mænd. Paa lige Maade

bliver der, uden Hensyn til den ovennævnte Betingelse

hvad Eiendommenes Tal angaaer, at forholde paa de

Oer, som ligge over 2 Mile fra det faste Land i Valg-

distriktet, forsaavidt særlig Valgforsamling der skal

holdes (§ 20). — 22) Det vil i Kjobenhavn paaligge

Magistraten, og udenfor denne Hovedstad den af Os

udnævnte Valgdireeleur, at sbrge for, at der forfattes

paalidelige og fuldstændige Fortegnelser saavel over

alle Valgberettigede som over alle Valgbare i det hele

Valgdistrikt. — 23) Som Grundvold for disse Forteg-

nelser haver, forsaavidt Kjobenhavn angaaer, Directionen

for Brandforsikkringen at meddele qvarteerviis indret-

tede og efter Matrikul-Nr. ordnede Fortegnelser over
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alle i Staden værende Gaarde og Huse og disses Assu- 4834.

rance- Summer, saavel som de indtegnede Eiere, og 15. Mai.

andre særskilte Fortegnelser over de Gaarde og Huse,
~^m̂ ^^

hvis Assurance udgjbr 8000 Rbd. Sblv eller derover,

i hvilke, saavidt muligt, ogsaa de Eiendomme blive at

optage, der ikke særlig ere assurerede til en saadan

Sum, men som tilhore samme Eier, og hvis forenede

Assurancebelbb udgjbr fornævnte Sum. Lignende For-

tegnelser blive af Branddirecteuren for Kjbbenhavns

Amt at forfatte med Hensyn til de Bygninger paa Sta-

dens Grund, der hore under Brandforsikkringen for

Landbygningerne. Derhos bliver af Stadens Kæmner
at forfatte Fortegnelse over dem, der eie Jorder horende

til Stadens Grund, med Bemærkning om den Taxt for

disse, der ligger til Grund for Bankhæftelsen, hvorhos der,

saavidt det er Kæmneren bekjendt, vedfbies Oplysning

om, hvorvidt hine Jordeiere tillige eie Bygninger i Sta-

den eller paa sammes Grund, og hvilke disse Bygninger

ere. Forsaavidt ifblge deraf Nogen erhverver en Valg-

barhed, der ikke allerede tilkom ham paa Grund af

ham tilhbrende Bygningers Assurance- Værdie, haver

Kæmneren over disse Valgbare at forfatte en særskilt

Fortegnelse. Bemeldte Fortegnelser blive at tilstille

Vor Lands -Over- samt Hof- og Stads -Ret, som foran-

stalter dem gjennemgaaede af Brevskriveren, for at

denne, som Bestyrer af Skjbde- og Pante-Protokolleme,

kan forsyne dem med Bekræftelse eller Berigtigelse,

hvorhos han i Særdeleshed paa Fortegnelserne over

de Valgbare haver at bemærke, om Eierens thinglæste

Adkomst er saa gammel, som denne Anordnings § 4

Nr. 3 fordrer, eller, i manglende Fald, hvor gammel

den er. Fremdeles haver Magistraten ved de af Stadens

Bestillingsmænd, som dertil bedst ere istand, samt

Ve d andre hensigtsmæssige Midler, at sbge de fornbdne

oplysninger angaaende de Paagjeldendes personlige

Egenskaber, forsaavidt disse komme i Betragtning i

Henseende til Valgrettigheden eller Valgbarheden; hvor-

•
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1834. paa Magistraten foranstalter Fortegnelserne yderligere

15. Mai. gjennemgaaede og berigtigede ved nogle af dens Med-^ lemmer, i Forbindelse med nogle af de 32 Mænd, som

dertil af disses Forsamling udnævnes, hvilke samtlige

derefter have under deres Hænder at udfærdige en

særlig Forteguelse over alle Valgbare, og en anden over

alle Valgberettigede i Kjttbenhavn. — 24) l de ovrige

Kjobstæder haver Byskriveren at forfatte Fortegnelser

saavel over alle de under samme horende Bygninger,

der efter deres Assurance give Adgang til Valgslemme,

som og over de Grundeiere, der ifolge deres Bygningers og

Jorders forenede Værdie ere Valgberettigede. Fremdeles

haver samme Embedsmand at forfatte en særlig Fortegnelse

over de Huse og Gaarde, som enten formedelst deres

Assurancesum alene, eller i Forbindelse med de sam-

mes Eiere tilhorende Jorder, give Adgang til Valgbarhed.

Dernæst haver han at sammenligne fornævnte Forteg-

nelser med Skjode- og Panteprolokollerne, og forsyne

dem med de Altestationer, Berigtigelser og Vedfbininger,

som Brevskriveren ved Vor Lands- Over- samt Hof- og

Stads -Ret ifolge § 23 har at meddele med Hensyn til

de kjobenhavnske Eiendomme, hvorpaa Fortegnelserne

af Magistraten eller Byfogden, i Forening med de eli-

gerede Borgere, gjennemgaaes og forsynes med de

fornodne Vedtegninger angaaende Eiernes personlige

Qvalification til at udbve Valgret, eller til at vælges.

Fornævnte saaledes forfattede og berigtigede Forteg-

nelser tilstilles derefter Vor Valgdirecteur til nærmere

Eftersyn, og, om fornbdent gjores, yderligere Oplysnings

Erhvervelse og Berigtigelse, saaledes at der erholdes

rigtige Lister over alle Valgberettigede og særlig over

alle Valgbare i Kjobslæderne, og forsaavidt de Kjob-

stæder angaaer, som kun i Forening med andre ud-

nævne een Deputeret, blive af de særskilte Fortegnel-

ser for hver enkelt Kjbbstad Generallister at indrette

over alle til den fælles Valgkreds horende, deels

valgberettigede, deels tillige valgbare Grundeiere. Ved
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foranforte Arbeide haver enhver Valgdirecteur at tiltage 4834.

nogle af de Mænd, som han i Overeensstemmelse med 15. Mai.

§ 21 har adnævnt lil Deeltagelse i Valgbestyrelsen,

hvilke bor være ham behjælpelige i at gjennemgaae de

specielle Lister, og deraf danne de generelle Lister,

som de tilligemed ham bdr underskrive. — 25) Hvad

de til Sædegaardseiernes Classe horende Eiendomme

angaaer, da lader Vor Valgdirecteur sig af enhver Amts-

forvalter i Stiftet meddele Fortegnelser over alle under

hans Oppeborselsdislrikt horende Eiendomme af dette

Slags og deres Eiere, hvorved bliver at iagttage, at en

Sædegaard altid bliver at henfore under det Amtstue-

Distrikt, hvorunder Hovedgaarden ligger, uden Hensyn

til, at den og har Gods andetsteds. Saadanne Forteg-

nelser gjennemgaaes derpaa forst af vedkommende Rets-

betjent, for at forsynes med de Bemærkninger, som

Skjode- og Panteprotokollerne maatte frembyde, og

siden af Amtmanden. Denne haver i Særdeleshed, for-

uden at bemærke, hvorvidt der i Eierens personlige

Forhold maatte være Noget til Hinder for den Valgret

eller for den Valgbarhed, som der ellers paa Grund

af Eiendommen vilde tilkomme ham, at gjbre fornoden

Tilfbining, forsaavidt der i Amtet maatte være nogen

til et Grevskab eller Baronie horende Sædegaard, der

ikke henhorer under nogen Amtstue og derfor er for-

bigaaet i Amtsforvalterens Fortegnelser. Derefter for-

fatter Valgdirecteuren under sin Haand en General-

Fortegnelse over Alle, der i Stiflet ere berettigede til,

som Sædegaardseiere, at udbve Valgret, med tilfdiet

Bemærkning angaaende de Enkelte, der ifblge Reglerne

1 S 4 ikke for Tiden ere valgbare. — 26) Med Hensyn

til de Landejendomme, som efter § 16 give Adgang

enten blot til Valgret eller tillige til Valgbarhed, bliver

for ethvert Sogn Fortegnelser at forfatte af Sognefog-

derne, under vedkommende Herredsfogeds eller Birke-

dommers Tilsyn, særskilt over begge hine Glasser af

Eiendomme, og forsynede med de fornbdne Oplysninger
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1834. om Besiddernes personlige Egenskaber, forsaavidt disse

15. Mai. have Indflydelse paa bemeldte Helligheder. Godseierne
^""^^

b(5r paa Begjæring meddele fornødne Oplysninger med

Hensyn til de Fæstebønder, som blive at oplage paa

Fortegnelserne. Efter at disse Fortegnelser, hvorunder

de valgberetligede og valgbare Eiere og de valgberet-

tigede og valgbare Fæstere bor afsondres fra hinanden,

ere igjennem Herredsfogden eller Birkedommeren ind-

sendte til Vor Valgdirecteur, lader denne dem gjennem-

gaae og bekræfte eller berigtige, deels af vedkommende

Amtsforvaltere, deels af vedkommende Retsbetjente og,

forsaavidt de i § 16 ommeldte Bygninger angaaer, af

Branddirecteurerne, hvorpaa Valgdirecteuren afdesaa-

ledes erhvervede og berigtigede Fortegnelser over de

Valgberetligede og de Valgbare i de enkelte Sogne

danner 2 almindelige Fortegnelser over disse for det

hele Valgdislrikt, nemlig en over alle Valgberetligede

og en anden over alle Valgbare. Hvor et Landdistrikt er

henlagt under et Kjobstadsogn, bliver det i foranforte

Henseende at behandle som et eget Sogn. Ved foranforte

Arbeide haver enhver Valgdirecteur, i Lighed med

hvad der er bestemt i § 24, at tiltage nogle af de

Mænd, som han i Overeensstemmelse med § 21 har ud-

nævnt til Deeltagelse i Valgbestyrelsen, hvilke bor være

ham behjælpelige i at gjennemgaae de specielle Lister

og deraf danne de generelle Lister, som de tilligemed

ham bcir underskrive. — 27) Med Hensyn til de i §§

23—26 givne Bestemmelser angaaende Valglisternes

Berigtigelse ved Hjælp af Skjode- og Panteprotokollerne,

bliver det at iagttage, at den, som har et i sin Form

lovligt Skjode eller anden lignende Adkomst, ikke ude-

lukkes fra Valgret eller fra Valgbarhed, fordi der kunde

mangle fuldstændig Berigtigelse for hans Formands

Adkomst, naar dette idvrigt ikke har anlediget Paatale

af Nogen, der tilegner sig slcJrre Bet til Eiendommen.

— 28) Ligesom det idvrigt er Enhvers Sag at varetage

i
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sin Valgret og Valgbarhed, der, uagtet den Omsorg, 4834*

som derfor drages fra det Offentliges Side, stundom 15. Mai.

ikke kunde blive iagttaget, saaledes ville i Særdeleshed

de, der paa Grund af flere Ejendommes Sammenlæg-

ning eller formedelst uforsikkrede Bygninger have Ad-

gang til fornævnte Rettigheder, selv have at scirge for

betimelig derom at give Oplysning til de Vedkommende,

og derved bevirke deres Optagelse paa Valgfortegnel-

serne. — 29) De i Medhold af de foregaaende Para-

grapher forfattede Fortegnelser over de Valgberettigede

og over de Valgbare i ethvert Valgdislrikt, hvorpaa og

Valgdirecteuren, forsaavidt han besidder en dertil qva-

lificerende Eiendom, bliver at optage, med Bemærkning,

at han i dette Valgdistrikl ikke er valgbar, blive, for-

synede med en kort og fattelig Oversigt over de lov-

bestemte . Betingelser for Valgretten og Valgbarheden,

at henlægge til almindeligt Eftersyn for alle Vedkom-

mende, i Kjdbstæderne paa Raadsluerne og paa Landet

paa alle Thingsleder, hvorunder nogen Deel af Valg-

distriktet henhører, samt paa nogle andre bekvemme

Steder i Distriktet, helst hos Embedsmænd eller Sogne-

fogder. Om slig Henlæggelse skeer Kundgjorelse i

Kjtibenhavn i den Berlingske politiske og Avertisse-

ments-Tidende og i Adressecontoirels Efterretninger; i

de tivrige Kjobstæder ved Opslag paa offentlige Steder

°8 derhos i Sjælland i den fdrstnævnte Avis, og, for-

saavidt en Avis udgives i Byen, da tillige i den; i

Fycns samt Lolland-Falsters Stifter i de Tidender, der

udgives for disse Stifter; i Landdistrikterne derimod

til Kirkeslævne, hvilket Alt bor foregaae i det mindste

8 Uger fdrend Valget finder Sted. — 30) Dersom Nogen

maatte finde, enten at der i de efter § 29 til alminde-

ligt Eftersyn udlagte Valglister er optagen Nogen, som

Valgberetliget eller Valgbar, der ikke har alle de dertil

forncidne Egenskaber, eller at i samme Nogen er for-

bigaaet, som besidder disse Egenskaber, saa har han

X. B. SS
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1834. at fremsætte sine Erindringer og de Grunde, hvorpaa

15. Mai. han stbtter samme, i. Kjobenhavn for Magistraten, og i

andre Valgdistrikter for den af Os udnævnte Valgdirec-

teur. Hvad i Særdeleshed det sidst anfbrte Tilfælde

angaaer, da bor sligt Andragende være indgivet inden

4 4 Dage efter at det i § 29 Foreskrevne er udfort.

Ellers kunne de gjorte Erindringer ikke komme i Be-

tragtning ved det forestaaende Valg. Efter Udlobet af

fornævnte 14 Dage har Magistraten, eller den af Os ud-

nævnte Valgdirecteur at beramme en Dag, hvorpaa de

indkomne Erindringer imod Valglisterne kunne proves

og afgjores. — 31) De indgivne Erindringer , blive at

behandle og paakjende i Kjobenhavn af en Commiltee,

bestaaende af en Borgemester og 2 Baadmænd, der

udnævnes af Overpræsidenten, samt 4 af de 32 Mænd,

hvilke disses Forsamling udnævner, og paa andre Steder

af samtlige Medlemmer af Valgbestyrelsen, Protokol-

fbrerne deri indbefattede, under Valgdirecteurens, eller

i de enkelte Tilfælde, hvor en Anden fungerer som

Formand (§ 21), under dennes Forsæde. Efter at de

indkomne Erindringer ere samtlige Medlemmer af Valg-

bestyrelsen meddelte, berammes et Mode, hvortil saavel

de, der have fremfort Erindringer mod Valglisterne,

som de, hvilke disse Erindringer vedkomme, kaldes,

og efter at nbiagtig Oplysning paa den hurtigste og

simpleste Maade er indhentet, afsiges motiveret Kjendelse

angaaende deslige Besværinger. Saavel Kjendelserne,

som den forudgaaende Forhandling, bor tilfbres Proto-

kollen, der fores af En blandt de Tilforordnede, som

dertil af Formanden udnævnes, og underskrives af samt-

lige Commitleens eller Valgbestyrelsens Medlemmer. —
32) Efter at saaledes de fremkomne Besværinger ere

paakjendte, eller, naar Fortegnelserne have været ud-

lagte i 14 Dage, uden at nogen saadan Besværing er

fremkommen, blive disse, forsynede med de Berigtigel-

ser, som maatte være at gjbre i Anledning af de af-

givne Kjendelser, forsaavidt de Valgbare angaaer, at
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trykke, og et trykt Exemplar deraf snarest muligt at 1834.

tilstille enhver Valgbereltiget. Ogsaa bor enhver Valg- 15. Mai.

direcleur meddele nogle Exemplarer af disse trykte

Fortegnelser til Valgdirecteurerne i de andre Distrikter,

i hvilke Betingelserne for Valgbarhed ere de samme,

og allsaa indbyrdes Valg kan finde Sted (§§ 14, 15 og

16), — 33) Derpaa berammer i Kjobenhavn Magistraten,

og ellers Valgdirecteuren, et Valgmode, og kundgjdr

Tid og Sted, i det mindste 8 Dage forud, for samtlige

Valgberetligede, ved Meddelelse af de ovennævnte

trykte Exemplarer, hvorpaa Berammelsen tegnes med

Indkaldelse til de Paagjeldende. Men til ydermere Sik-

kerhed bdr ogsaa Kundgjorelse skee med lige Varsel

paa den i § 29 foreskrevne Maade. I Kjobenhavn bliver

det endvidere 48 Timer forud at kundgjdre i Adresse-

contoirets Efterretninger, for hvilken Deel af ethvert

Qvarteer de Valgberetligede hver Dag blive at frem-

kalde til at uddve deres Valgret, for at ikke et stdrre

Antal af Indvaanere, end fornddent, skal ulejliges med
Mdde. En lignende Forholdsregel vil ogsaa blive at

lræffe andetsteds, dersom det maalte være atforudsee,

at Valghandlingen ei paa een Dag kan tilendebringes.

~~~~ 34) | Henseende til Sædegaardseiernes Valgclasse

vil dog,
i Stedet for den i §§ 29—33 foreskrevne Frem-

gangsmaade, fdlgende Regler være at iagttage: Strax

efter at Valglisterne paa den i § 25 nævnte Maade ere

blevne forfattede, blive de at trykke og derpaa et

Exemplar af samme at tilstille hver enkelt valgberettiget

Sædegaardseier i Stiftet, med Opfordring til dem, som
derved maatte have nogen Bemærkning at gjdre, inden

3 Uger at fremfdre samme for Valgdirecteuren, ligesom

°8 den Sædegaardseier, der formedelst en anden ham
blkommende Valgret, som han foretrækker, ikke kan
benytte sin Valgret i Stiftet, har inden fornævnte Tid
at indberette delte til Valgdirecteuren. Ligeledes har
Va,gdirecteuren at sende et passende Antal Exemplarer
bl de udnævnte Valgdirecteurer for Sædegaardseiernes

83*
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4834. Valgforsamlinger i de andre i § 1 nævnte Stifter, for

15. Mai. af disse at tilstilles de sammesteds stemmeberettigede

Sædegaardseiere. Det kundgjbres. derhos i den Ber-

lingske politiske og Avertissements-Tidende, og forsaa-

vidt Sjællands Stift angaaer, i Kjøbenhavns Adresse-

contoirs Efterretninger, og for de (ivrige Stifter i

Stiftsaviserne, at slige Fortegnelser ere omsendte til

de Paagjeldende, og at de, der maatte troe sig derved

forbigaaede, have inden 3 Uger at melde sig hos ved-

kommende Valgdirecteur. De Besværinger, som i An-

ledning af Valglisterne fremkomme, blive derimod forst

paa Valgdagen at tage under Paakjendelse, men Valg-

directeuren har forinden at indhente de Oplysninger,

som i den Henseende kunde være fornødne. Om Stedet

for Valgmodet, som vil findes bestemt i Vort Commis-

sorium til Valgdirecteuren (§ 20), og Tiden, der bor

bestemmes saaledes, at alle Vedkommende faae en

Frist af 3 Uger, bliver enhver valgberettiget Sædegaards-

eier ved Skrivelse at underrette, ligesom det og i For-

bindelse dermed bliver at meddele ham, om og hvilke

Indsigelser der ere fremkomne mod de forhen ud-

sendte Fortegnelser, saa og hvilke af Stiftets Sædegaards-

eiere, der have frasagt sig Stemmeretligheds Udøvelse

i Stiftet. Ligeledes bliver Underretning om Tiden og

Stedet at meddele Enhver, der har paastaaet sig be-

relliget til at tilfores Fortegnelsen. Fremdeles bliver,

med Hensyn til Muligheden af, al Urigtighed kunde være

indløben ved den specielle Tilsigelse, Valgmodet med

i det mindste 3 Ugers Varsel at kundgjore i de oven-

meldte offentlige Tidender. Valgdirecteuren udvælger

endvidere, forinden Valgmodet finder Sted, sine Medtil-

forordnede, Protokolforerne derunder indbefattede (§ 21),

og giver disse derom fornoden Underretning. — 35)Paa

de efter §§ 33 og 34 berammede Valgdage forsamle

sig Alle, der efter § 24 skulle lage Deel i Valgforret-

ningens Bestyrelse og Protokolførelsen over samme-

Foruden de Valgberettigede have og Andre Adgang til
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at overvære Valgforsamlingen, forsaavidt. det kan skee, 1834.

' uden at være de Valgbereltigede til Hinder ved Ud- tø* Mai.

Svelsen af deres Valgret. Efter at Valgdirecteuren,
v^^v '*fc'

hvis Commissorium — der vil indeholde en kort Frem-

sættelse af Vælgernes Rettigheder og Pligter — bliver

at forelæse, eller den, som ellers har Forsædet, har

anviist de ovrige Tilforordnede, og deriblandt Protokol-

forerne, deres Pladser, begynder han med at gjore For-

samlingen opmærksom paa Handlingens Vigtighed og

sftrger iovrigt for, at den i alle Maader foretages med
tilborlig Orden og efter de foreskrevne Regler. —
36) Dersom Nogen endnu maatte have Indsigelse at

fremsætte mod Nogen, som han finder urigtig optaget

paa Valglisterne, bliver saadan Indsigelse at modtage,

og efter at de Oplysninger, som der paa Stedet kunne

erholdes, ere indhentede, at afgjore ved Valgbestyrel-

sens Kjendelse (cfr. § 34). I Sædegaardseiernes Valg-

forsamling blive ogsaa de forhen i Overeensstemmelse

med § 34 Valgdirecteuren tilstillede Indsigelser paa

Valgdagen at paakjende, tillige med de Erindringer, som

tørst ved selve Valgmodet maatte fremkomme, forsaa-

vidt disse gaae ud paa, at Nogen, der paa Valgforteg-

nelserne er optaget, ikke dertil er berettiget. — 37) Hver

Gang Nogen fremtræder for at give Stemme, have de

Medlilforordnede i Valgbestyrelsen tydeligen at nævne
hans Navn, hvorhos de bor give alle de Oplysninger,

Sorr
> efter Omstændighederne maatte være fornodne og

hvortil de ere istand. — 38) Over Alt, hvad der fore-

gaaer ved Valgmodet, holdes en Forhandlingsprotokol,

som f5res a f den blandt de udnævnte Prolokolforere,

som Formanden dertil bestemmer. Dog indfejres deri

*kkc selve de enkelte Stemmer, som Enhver afgiver,

toen derover fores tvende særlige Protokoller. Den
ene af disse skal indeholde Fortegnelse over alle til

Distriktet eller Valgafdelingen, hvor en saadan finder

Sted, horende Valgberettigede, saaledes, at ved enhver

Algers Navn de Personers Navne kunne anftires,
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1834. hvorpaa han giver Stemme. Den anden bor derimod

15. Mai. indrettes saaledes, at alle de Stemmer, som falde paa
""^"^""^

en valgbar Person, anfores ved hans Navn. De Pro-

tokoller, som fores over Valgforretningerne, autoriseres

i Kjobenhavn af Magistraten, og andetsteds af den af

Os beskikkede Valgdirecleur. — 39) Forst afgive Valg-

bestyrelsens Medlemmer deres Stemmer, forsaavidt de

ere Stemmeberettigede. Derpaa bliver enhver Valg-

(

berettiget at fremkalde til Stemmegivning efter en af

Formanden bestemt Orden, grundet paa en fast og

forud bekjendtgjort Regel. Dersom en Vælger ikke er

tilstede, naar han efter sin Orden opraabes, saa maa

af den Aarsag ingen Standsning skee i Valghandlingen,

men ved Slutningen blive de, som ikke have indstillet

sig efter det forsle Paaraab, paany at paaraabe, og de,

som da ikke melde sig, maae tilskrive sig selv, at de

ikke komme til at afgive Slemme. — 40) Enhver Stemme-

givende nævner to valgbare Personer for hver Depu-

teret, som Valgdistriktet har at vælge, og lilfoier, hvad

der ellers behoves til at kjendeliggjore disse Personer.

I Særdeleshed bor han, hvis han stemmer paa Nogen,

der hører hjemme i et andet Valgdistrikt, opgive dette,

for at det paa Fortegnelserne over samme kan efter-

sees, om den Navngivne virkelig er valgbar, og at saa-

ledes den ham givne Slemme kan antages. De afgivne

Stemmer blive at indfore i de i § 38 nævnte Proto-

koller paa den der fastsalte Maade. Disse Protokoller

jevnfores strax efter enhver Stemmes Tilførsel, og det

Tilfbrte oplæses tydeligt, hvorpaa den Slemmegivende

træder tilbage. — 41) Skulde Nogen vælge paa et In-

divid, som ikke er valgbar, har Valgbestyrelsen at med-

dele ham fornøden Oplysning og tilkjendegive ham, at

han kan gjbre et andet Valg. Herfor skal han dog ikke

strax bestemme sig, men han bliver for Tiden at ent-

ledige, for at han kan overlægge, hvem han vil givo

sin Stemme, og bliver han da atter at fremkalde, naar

den øvrige Stemmegivning for den Dag er tilende-

i

i
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bragt. — 42) Dersom Nogen maatte have Noget at be- -1834.

mærke ved den Fremgangsmaade, der bruges under 15. Mai,

Valghandlingen, saa staaer det til ham, inden Resul-
~*

tatet af Stemmegivningen er uddraget, at fremføre sine

Indsigelser og de Grunde, hvorpaa de stotte sig. Valg-

bestyrelsen har derpaa, efter at Gjenstanden behorigen

er forhandlet og oplyst, at paakjende Indsigelsernes

Gyldighed og korteligen anfdre sine Grunde. Alt det

saaledes Passerede tages til Protokollen. — 43) Efter

at Stemmegivningen er tilendebragt, jevnføres Proto-

kollerne paany og oplæses tydeligt, og, om nogen Feil-

tagelse maatte være indloben, berigtiges den ved en

ny Tilførsel. Delte bliver, forsaavidt Afstemningen

maatte være at afholde i flere Sessioner efter hinanden,

at foretage hver Gang en Session sluttes. Endeligt

bliver, naar den hele Valghandling er tilende, Stem- »

merne for hver af de forskjellige Personer, paa hvilke

Valg er faldet, at optælle, og Resultatet deraf at ud-

drage og kundgjore. — 44) Forsaavidt det endelige

Valg ikke beroer paa de Stemmer, som afgives under

en anden til samme Valgdistrikt horende Afdeling, pro-

klameres de, som findes valgte, saaledes at den, dér

har flest Stemmer for sig, eller, hvis Forsamlingen har

et storre Antal at vælge, de, som indtil hiint Antal have

faaet flere Stemmer for sig end nogen Anden, erklæres

for udvalgte Deputerede, og den eller de, som næst

efter disse, indtil det behbrige Antal, have faaet flest

Stemmer, for Suppleanter; de sidste i den Orden, hvori

de have faaet flest Stemmer, i Overeensstemmelse med

hvilken Orden de i fornbdent Fald blive at kalde til

at træde i de Deputeredes Sted. Have Flere af dem,

hvorom der i foranførte Henseende kunde være Sporgs-

maal, lige mange Stemmer, bliver det ved Lodkastning

at bestemme, hvo af dem, der skal foretrækkes. En

af Protokolførerne indretter det Fornbdne for Lodtræk-

ningen, og, saafremt den, for hvem Lod skal trækkes,

er fraværende, opfordrer Valgdirecteuren, eller den,
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1834. som træder i hans Sled, en Anden af de tilstedeværende

15. Mai. Vælgere lil at trække i den Fraværendes Sted. Pro-

tokollerne blive derpaa at underskrive af Valgbestyrel-

sens samtlige Medlemmer. — 45) Forsaavidt derimod

Valget for et Distrikt skeer igjennem flere Afdelinger,

bliver der, efter at i Kjobenhavn Magistraten og ellers

Valgdirecleuren har modtaget samtlige Protokoller, snarest

muligt at beramme en Dag til Valgels endelige Afgjorelse.

Ved delle Mode blive Protokollerne for de flere Af-

delinger at sammenholde og det fælles Resultat at ud-

drage, ligesom det og bor oplæses og protokolleres.

Ved denne Handling bor, saavidt muligt, alle Valgbe-

styrelsernes Medlemmer være tilstede, og Een af dem

fore Protokol over Forhandlingerne, hvilken Protokol

underskrives af alle tilstedeværende Medlemmer af

Valgbestyrelsen. Om det saaledes berammede Valg-

mode skeer offentlig Kundgjbrelse, for at ogsaa de, der

ellers maatte bnske det, derved kunne indfinde sig.

—

46) De foregaaede Valg kundgjores i Valgdistriktet paa

samme Maade, som Berammelsen af Valgmbdet, ligesom

og derom bor skee Indberetning til Vort Danske Can-

cellie, til hvilket Collegium Protokollerne tillige blive

at indsende. — 47) Saasnart Indberetningerne og Pro-

tokollerne angaaende de fuldbyrdede Valg ere indkomne

til Vort Danske Cancellie, ville Vi afgive Vor allerhoieste

Resolution angaaende dem, der, i Overeensstemmelse

med Vor Anordning af 28. Mai 1831 § 2, til Valgenes

Modtagelse behbve Vor Tilladelse, og derefter blive alle

de udvalgte Deputeredes og Suppleanters Navne at be-

kjendtgjbre. — 48) For Valglisternes vedvarende Ved-

ligeholdelse, saavel for Kjbbstæderne, som for de efter

§ 16 indrettede Valgdistrikter paa Landet, bliver der

at sbrgo af dem, der ifblge §§ 23, 24 og 26 have at

affatte de specielle Lister. Til den Ende bbr der i

Lbbet af hvert Aars Mai Maaned gives dem fornbdne

Underretninger af Pantebbgernes Bestyrere, forsaavidt
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Hisse ikke ere de samme som de, der have at fore 1834.

hine Lister. Ibvrigl have de selv saavei ved enkelte 15. Mai.

forefaldende Leiligheder at benytte de Oplysninger,

som de erholde, til efterhaanden at gjbre de fornødne

Vedtegninger i Valglisterne, som og een Gang om Aaret

i Mai Maaned, eller strax efter at Underretningerne af

Pantebogernes Bestyrere ere modtagne, selv at gjen-

nemgaae dem og lade dem gjennemgaae af dem, som

efter de foranforte Paragrapher have derved at gaae

Hem tilhaande. lovrigt har og Enhver, der ved Eien-

doms Erhvervelse, ved Opnaaelse af den Alder, som

udfordres efter §§ 3 og 4, eller ved anden indtræffende

Begivenhed bliver berettiget til at indlemmes blandt de

Valgberettigede eller de Valgbare, selv at iagttage sit

Tarv og til den Ende melde sig hos Vedkommende og

legitimere sin Hjemmel til slig Indlemmelse. Over-

præsidenten i Kjobenhavn og ellers overalt Amtmæn-
dene have een Gang aarligt at forvisse sig om, at denne

Vor Anordnings Forskrifter i foranforte Henseende ere

opfyldte. Men naar nye Valg skulle foretages, blive

desuden Fortegnelserne omhyggelig at gjennemgaae af

alle Vedkommende, og at udlægge til offentligt Eftersyn

paa den oven i § 29 foreskrevne Maade, ligesom og

nye Fortegnelser over de Valgbare blive at trykke, og

ib'vrigt Fortegnelserne i Eet og Alt at behandle efter

de oven foreskrevne Regler, med de Modifikationer,

som umiddelbart flyde deraf, at der allerede haves

Valglister, som alene kunne behove en eller anden Be-
r,8bgelse. Hvad Sædegaardseierne angaaer, da bort-

falder hvad der ovenfor er foreskrevet om Valglister-

nes successive Berigtigelse; men det er tilstrækkeligt,

at de, naar et nyt Valg skal foregaae, gjennemgaaes

°8 berigtiges i Overeensstemmelse med § 25, og at

der fremdeles dermed forholdes efter § 34.— 49) Hver

Gang Vi, i Overeensstemmelse med Vor Anordning af

28. Mai 1831 § 7, ville lade Stænderne sammentræde,
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1834. ville Vi indkalde dem ved et Patent, hvori Dagen, da

15. Mai. Forsamlingen skal aabnes, vil blive bestemt. Uden
m~~v~*m*~~

saadan foregaaende Indkaldelse kan ingen Forsamling

af Stænderne linde Sted, ligesom Forsamlingen og ad-

skilles til den Tid, til hvilken Vi lade tilkjendegive, at

den skal ophore. — 50) Indtil videre bliver Stændernes

,
Forsamling at holde i Roeskilde. Der vil til den Ende

sammesteds blive anviist den en Bygning, hvori der,

foruden Forsamlings-Værelse med tilstrækkeligt Rum til

Plads for samtlige Deputerede, for Vor Commissair og

de Mænd, som maalle være ham tilforordnede, vil fin-

des de ovrige fornodne Leiligheder, navnlig til Con-

toirerne og til Opbevaring for Protokollerne og Akterne.

De nærmere Foranstaltninger, som maatte være for-

nodne, blive at træffe af Vor Commissarius i Forbin-

delse med Forsamlingens Præsident. — 54) Efter at Vi

have udstedt et saadant Patent, som i § 49 er ommeldt,

ville Vi udnævne en Commissarius, igjennem hvem alle

Forhandlinger imellem Os og Stænderne skulle skee.

Dog ville Vi efter Omstændighederne, enten for den

hele Tid, da Forsamlingen varer, eller med Hensyn til

enkelte Gjenstande, der ville komme under dens Over-

veielse, tilforordne ham en eller anden af Vore Em-

bedsmænd, for at disse, efter Anviisning af Vor Com-

missair, kunne mb'de i Forsamlingen, og give den de

fornødne Oplysninger over enkelte bestemte Gjenstande.

— 52) Paa den i Patentet fastsatte Dag bliver, efter at

forst offentlig Gudstjeneste er holdt, Forsamlingen at

aabne af Vor Commissarius. — 53) Vor Commissarius

bivaaner, uden dog at have nogen Stemmeret, alle

Forsamlingens Sessioner og tager Ordet, saa tidt han

finder det for godt; dog er han ikke tilstede ved Stemme-

givningen, naar denne finder Sted efter formelig For-

handling
(§ 80), eller ved Prbvelsen af de udarbeidede

Betænkninger eller andre Udfærdigelser (§ 85). Han

meddeler Stændernes Forsamling Vore Propositioner og

giver den de i saa Henseende fornodne Oplysninger,
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saavel idet han forelægger den hine Proposilioner, som 1834.

og siden, naar yderligere Oplysninger under Forhånd- 15. Mai.

lingernes Lob maatte gjores fornodne. Han modtager

Forsamlingens Erklæringer og Betænkninger, saavel som

de Forestillinger, Ansogninger og Besværinger, som den

maatte ville indgive, altfor at befordre disse Andragender

til Os. Alle Meddelelser imellem Regjeringen og Forsam-

lingen skee saaledes igjennem Vor Gommissarius, og For-

samlingen har ikke med Hensyn til nogen af de til dens

Virksomhed henhbrende Gjenstande at forhandle med

Andre end ham. — 54) Ingen kan befuldmægtige nogen

Anden til at mode eller stemme for sig i Stændernes

Forsamling. — 55) Enhver Deputeret har i det Seneste

at indfinde sig Dagen forend Forsamlingen aabnes, og

derpaa at melde sig for Vor Commissarius, samt at

fremlægge den ham efter §42 givne Meddelelse om
det paa ham faldne Valg. Er Nogen forhindret i at

mode, melder han dette for Vor Gommissarius, der,

hvis Forfaldet ei kan ventes hævet inden en Uge fra

Forsamlingens Aabning, indkalder den Suppleant, som

det tilfalder at træde i hans Plads. Den saaledes ind-

kaldte Suppleant vedbl iver i dette, som i ethvert Til-

fælde, hvori han indkaldes, sin Funktion den hele Tid,

Stænderne for den Gang ere samlede. Skulde inden

den Tid Suppleanten af en eller anden Aarsag afgaae,

kan hiin Deputeret derimod atter indkaldes, forudsat,

at der ikke længer er nogen Hindring i Veien for hans

Mode. — 56) Saasnart Forsamlingen er aabnet, opfor-

drer Vor Commissarius Enhver, der maatte have Noget
at erindre imod de af vedkommende Valgbestyrelse

antagne Valg, til at fremkomme med sine Indsigelser,

hvad enten disse gaae ud paa, at den Valgte ikke har

de til Valgbarhed fornodne Egenskaber, eller paa, at

et lovligt Valg paa en Anden urettelig er forkastet.

Vor Commissarius har ligeledes at forelægge Forsam-

lingen de Indvendinger, som han selv maatte have mod
et Valgs Gyldighed. De saaledes fremkomne Indven-

\
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1834. dinger blive af Commissairen af sætte under Forsam-

15. Mai. lineens Overveielse, os et af ham dertil udnævnt Med-
"^"^"^

lem forer Protokol over Alt, hvad der i saa Henseende

forefalder. Naar Forhandlingerne over en Indsigelse

af foranforte Slags ere bragte til Ende, bringer Com-

missarius denne Gjenstand til Afstemning, og dersom

mere end den halve Deel af de Stemmegivende er-

klære sig for Valgels Ugyldighed, bliver det at ophæve,

men i modsat Tilfælde bliver det ved Magt. Naar paa

forommeldte Maade de Indsigelser ere afgjorte, som ere

fremkomne i Anledning af ovenmeldte Opfordring, kan

ingen videre Indvending gjores mod et Valgs Gyldig-

hed. — 57) Naar saaledes de Indsigelser, som maatte

gjores mod Valgene, ere afgjorte, opfordrer Vor Com-

missarius det ældste Medlem af Stændernes Forsamling

til at foranstalte en Præsident valgt blandt Forsamlin-

gens Medlemmer. Dette Valg skeer ved Stemmesedler.

Hvert af Medlemmerne tegner paa en Secjdel dens Navn,

som han onsker valgt. Efter at samtlige Stemmesedler

ere overleverede til bemeldte ældste Medlem, udnævner

denne To af Forsamlingen til at optegne Stemmesed-

lernes Indhold paa den Enhver af dem til den Ende

meddelte alphabetiske Liste over samtlige Medlemmer.

Derpaa aabner han Stemmesedlerne og oplæser de der-

paa anforte Navne, hvornæst bemeldte to Medlemmer

vedtegne ved ethver Medlems Navn paa bemeldte Liste

de ham givne Stemmer. Disse Lister blive derpaa jevn-

forte indbyrdes og med de henlagte Stemmesedler, og

de muligen indlbbne Feiltagelser berigtigede. Den, som

efter Stemmernes Optælling findes at have de fleste

Stemmer, og tillige ikke mindre end Va af alle afgivne

Stemmer, erklæres da af fornævnte ældste Medlem for

Præsident i Forsamlingen, og indtager derpaa den for

ham bestemte Plads. Hvis Ingen skulde erholde et saa

stort Antal Stemmer, bliver at foretage en ny Afstem-

ning, aldeles efter de foran foreskrevne Regler; men

hvis heller ikke derved Va af samtlige Stemmer falder
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paa samme Medlem, bliver der atter at stemme, men 1834.

kun imellem de Tre, som ved den anden Afstemning have 16. Mai.

erholdt flere Stemmer, end Nogen af de Ovrige. Hvis

dér ere lige Stemmer for flere Medlemmer, der hvert for

sig have Va af alle Stemmer, bliver det ved en ny

Afstemning efter Stemmeflerhed at afgjore, hvo af

dem der skal være Præsident, og hvis da atter Flere

faae lige Stemmer, skal den Ældste have Fortrin. Paa

lignende Maade bliver der og at forholde i det Tilfælde,

at det, i Overeensstemmelse med det Foranfdrte, behdver

nærmere Afgjorelse, hvo der, som de Tre, der have

flest Stemmer for sig, skulle sættes paa det endelige

Valg. — 58) Det er Præsidentens Sag at styre Forret-

ningernes Gang i Forsamlingen, og det uagtet Vor Com-

missarius er tilstede. Han har at sbrge for, at Sager,

der ei vedkomme Forsamlingen, henvises til deres rette

Sled
(§ 86). Det er ham overladt, hvorvidt han vil

tage Deel i Forhandlingerne over Propositionerne, men
han haver ikke at afgive Stemme, hvor Stemmegivning

efter foregaaende formelig Forhandling finder Sted (§ 80).

Alt hvad Nogen har at foredrage, henvendes til ham.

Naar en Sag er behorig droftet, fremsætter, han de

Sporgsmaal, hvorover der skal stemmes. Han bestem-

mer og overhovedet Alt, hvad der horer til god Or-

dens Vedligeholdelse i Forsamlingen. Han fastsætter,

i hvad Orden Sagerne skulle foretages, og har at paa-

minde de Medlemmer, som maatte afvige derfra, eller

lovrigt tilsidesætte den behbrige Orden i Forsamlingen.

Især har han at sbrge for, at Forsamlingens Overveiel-

ser og Arbeider snarest muligt befordres, og at samme
forst og fremmest henvendes paa de af Os fremsatte

Proposilioner, der stedse bbr gaae forud for de Sager,

som fra Medlemmernes Side gjennem Præsidenten brin-

ges til Omhandling. Dersom Vor Gommissarius har Noget

at bemærke, i Henseende til enkelte Sagers Fremme,

haver Præsidenten dertil at tage behbrigt Hensyn. —
59) Saasnart Præsidenten har tiltraadt sin Post, foran-

i
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1834. stalter han en Vicepræsident udvalgt, hvorved der for-

15. Mai. holdes aldeles efter de for Præsidentvalget foreskrevne

Regler. — 60) Vicepræsidenten træder, i Præsidentens

Forfald, i alle Henseender i hans Sted; men udenfor

dette Tilfælde haver han kun de samme Retligheder og

Pligter som et andet Medlem, og tager lige med et
i

saadant Deel i Forhandlingerne og Afstemningen. —
61) Endvidere foranstalter Præsidenten 2 Sekretairer

valgte. Ethvert Medlem optegner paa en Stemmeseddel

Navnene paa begge de Medlemmer, som ban onsker

valgte til disse Poster. lovrigt forholdes ganske efter

de for Præsidentvalget foreskrevne Regler. Sekretairerne

indtage derpaa de for dem bestemte Pladser, som an-

vises dem af Præsidenten. — 62) Sekretairerne fore

Journal over de indkomne Sager, saavel som Protokol

over Forhandlingerne i Forsamlingen og disses Resultat.

Ved hver Sessions Begyndelse forelæses Protokollen

for den forrige Session af den Sekretair, der har ftfrt

samme, og, naar Intet derved findes at erindre, under-

skrives den af Præsidenten og begge Sekretairerne.

Sekretairerne, som ibvrigt kunne tage Deel i Forhand-

lingerne og Afstemningen, have og i Almindelighed paa

Forsamlingens Vegne at forfatte alle Betænkninger og

andre skriftlige Udarbejdelser, dog med de Undtagelser

og under de nærmere Betingelser, som indeholdes i

det Fblgende (§ 85). Sekretairerne kunne, med Præ-

sidentens Samtykke, indbyrdes fordele Arbeiderne imel-

lem hinanden, men i alt Fald har Præsidenten at be-

stemme det Fornbdne. Til at fore Copiebog og besørge

Afskrivningen kan Præsidenten antage paalidelige Mænd

udenfor selve Forsamlingen, hvilke derfor nyde en

passende Betaling. — 63) Saavel Præsidentens som

Vicepræsidentens og Sekretairernes Valg gjelder for

den Tid, hvori den for den Gang udskrevne Stændernes

Forsamling varer. Ingen kan vægre sig for at modtage

saadant Valg uden Forsamlingens Samtykke. — 64) Lige-

som det i Overeensstemmelse med § 56 er Forsamlingens
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Sag at paakjende de Indsigelser, som der gjbres mod 1834.

et Deputeertvalgs Gyldighed, saaledes haver den og ved 15. Mai.

Stemmegivning at afgjdre den Paastand, som maatle

fremkomme om, at Nogen af de Valgte siden er ophort

at have de Egenskaber, som udfordres til at være

Medlem af Stændernes Forsamling (§ 4), uden at han

selv godvilligen vil opgive sin Post. Ogsaa i dette Til-

fælde er en Flerhed af Stemmer fornoden, for at han

skal være pligtig at fratræde. Dog bliver herved at

iagttage, at den, som engang lovlig er valgt, ikke, fordi

han for nogen Tid ophorer at besidde en saadan Eien-

dom, som til dette Valg var fornoden, derved taber

sin Ret til at indtræde i Stændernes Forsamling, naar

han kun inden eet Aars Udlob erhverver en anden

Eiendom af foranforte Beskaffenhed. Dog, dersom han

paa den Tid, Stændernes Indkaldelse foregaaer, ikke

er i Besiddelse af saadan Eiendom, bliver han for den

Gang at forbigaae, uagtet hiint Aar endnu ei er udlbbet.

— 65) Naar af foranforte eller anden Aarsag en af de

indkaldte Deputerede udgaaer, har Vor Commissarius

at sbrge for, at vedkommende Suppleant indkaldes

(§ 55). — 66) Stændernes Forsamling kan og afgive

Bestemmelse om Berigtigelse af Valglisterne, dog kun

til Regel for tilkommende Valg, da de engang fore-

gaaede Valg ikke kunne tabe deres Gyldighed, fordi

det maalte befindes, at Valgret eller Valgbarhed urette-

ligt er tillagt eller betaget En eller Anden. — 67) Er

Qogen Deputeret ved gyldig Aarsag hindret i at mode
1 en eller anden Forsamling, haver han at anmelde

Sådant for Præsidenten, som derom underretter For-

samlingen. Forhindres Nogen for længere Tid ved

Sygdom eller andet uomgjængeligt Forfald, haver Præ-

sidenten at
,
gjbre Anmeldelse for Vor Commissarius,

som har at indkalde Suppleanten, saafremt Omstændig-

hederne tillade, at en saadan endnu kan deeltage i

Forhandlingerne
(§ 55). — 68) Enhver Deputeret kan,

under Iagttagelse af den foreskrevne Orden, gjbre For-
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1834. slag i Forsamlingen, saa og bringe Forandringer og

16. Mai. Tilsætninger til de gjorte Propositioner i Forslag, lige-
J

"""~"sem han og er befoiet til at tale over alle Gjenstande,

som paa behdrig Maade ere bragte under Omhandling.

Da han i denne sin Virksomhed alene haver at rette

sig efter sin samvittighedsfulde Overbeviisning om hvad

der kan fremme det almindelige Vel, saa kan han ikke

lade sig binde ved nogen Instrux af Vælgerne. Dog

kunne Valgdistriktets Beboere forlange, at han skal fore-

lægge de Ansogninger og Besværinger, som de maatte

dnske at bringe for Stændernes Forsamling, og under-

støtte disse, forsaavidt det stemmer med hans Over-

beviisning. — 69) Ethvert Medlem er pligtigt at under-

kaste sig Præsidentens Kjendelse angaaende Tilside-

sættelse af den fornddne Orden (§ 58), og kan gjdre

Præsidenten opmærksom, naar han finder, at denne

Orden af Andre er tilsidesat. — 70) Ingen Beslutning

maa tages af Forsamlingen, naar ikke i det mindste
3
/4 af sammes Medlemmer ere tilstede. I Sager, der

hdre under dens egen Afgjdrelse, gjdr Stemmefleerhed

altid Udslag, og dersom der ere ligemange Stemmer

for tvende modsatte Meninger, maa i Almindelighed den

Motion, som er sat under Spdrgsmaal, bortfalde (§§ 56,

64, 72, 79, 86). Dog finder Undtagelse fra denne al-

mindelige Bestemmelse Sted i Henseende til de For-

samlingen tilkommende Valg, hvorfor Reglen indeholdes

i §§ 87, 59, 61 og 74. Hvad de Gjenstande angaaer,

som Vi have ladet Stændernes Forsamling forelægge

til Overveielse, agtes og det for dens Mening, hvorfor

Flerheden af de stemmegivende Medlemmer have er-

klæret sig; men i Tilfælde af Stemme-Lighed blive begge

de modsalte Meninger Os at foredrage, ligesom det og,

hvor Stemmeflerhed i en Sag, der hdrer under Vor

allerhdiesle Afgjdrelse, finder Sted, altid staaer Minori-

teten frit for at forlange, at dens afvigende Mening, til-

lige med de Grunde, hvorpaa den er bygget, fremsættes

i
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i den Betænkning, der til Os skal afgives. Over en 1834.

af et Medlem gjort Proposition bliver ingen Betænkning 16. Mai.

til Os at afgive, naar ikke mere end den halve Deel

af de afgivne Stemmer er til dens Fordeel. — 71) Der-

som et Medlem agter at sætte en eller anden Gjenstand

under Overveielse, har han derom at henvende sig til

Præsidenten med skriftligt Andragende, som altid bbr

indeholde et bestemt Forslag. Præsidenten har derpaa

at meddele Vor Commissarius en Afskrift, og til samme
Tid ved Opslag paa en dertil indrettet Tavle at kund-

gøre Indholdet for Forsamlingen, samt at bestemme

Tiden, hvorpaa det af Proponenten nærmere skal fore-

drages Forsamlingen. — 72) Hvis Forsamlingen fioder,

at Forslaget egner sig til at komme i Betragtning, ned-

sættes en Committee til dets nærmere Prbvelse, men
dersom de fleste Stemmer ere imod, at det saaledes

tages i Betragtning, kan det ikke oftere foredrages i den

daværende Stænderforsamling. — 73) De af Os Stæn-

derne gjennem Vor Commissarius forelagte Propositioner

blive ligeledes forend den Dag, at nogen Beslutning

desangaaende tages i Forsamlingen, at kundgjbre for

samme paa den i § 71 bestemte Maade. Dersom i det

Mode, hvori Vor Commissarius fremlægger Propositionen,

Ingen af Forsamlingen forlanger en Committee nedsat,

saa har Forsamlingen i det næste Mode at stemme an-

gaaende om Propositionen, uden en Committees Ned-

sættelse, skal anbefales til Udfcirelse. — 74) Enhver

Committee, der nedsættes til at bearbeide nogen Sag,

for derved at forberede dens Forhandling i selve Stæn-

dernes Forsamling, bbr bestaae af i det mindste 3

Medlemmer, som Forsamlingen dertil udnævner. Dette

skeer paa den Maade, at hvert Medlem overrækker

Præsidenten en Seddel, hvorpaa saa mange af de De-

puteredes Navne ere opskrevne, som der skulle ud-

jævnes Commiltee-Medlemmer, og de, som dertil faae

flere Stemmer end nogen Anden, ansees valgte til at

X. B. 34



530 For. ang. Provindsial-Stændbrjxe.

1834. indtræde i Committeen. lovrigt forholdes der efter de

15. Mai. samme Regler, som i §§ 57, 59 og 61 ere foreskrevne,

' og navnligen skal den hoiere Alder gjdre Udslag i Til-

fælde af Stemmelighed. Præsidenten kan dog, som

Folge af § 58, ei udnævnes til Medlem af nogen Com-

mittee. Gommitteens Medlemmer udvælge seiv den af

dem, der. som Formand, skal fore Directoriet under

Forhandlingerne, og ligeledes den, der skal foredrage

Sagen i Stændernes Forsamling. iGvrigt forene Med-

lemmerne sig angaaende Arbeidets Fordeling. Com-

mitteen kan og andrage for Forsamlingen paa, at et

eller andet Medlem endvidere tilforordnes samme. —
75) Det staaer Vor Commissarius frit for, naar og saa

ofte han finder for godt, mundtligt eller skriftligt at gjdre

de Meddelelser til Forsamlingens Gommitteer, som han

anseer fornbdne. Han bivaaner derimod ikke ibvrigt

de Forhandlinger, som finde Sted udi disse Gommit-

teer, uden naar han af dem dertil indbydes. —
70) Gommitteernes Moder bor berammes saaledes, at

de ei blive til Hinder for at Medlemmerne indfinde sig

i selve Stændernes Forsamlinger, intet Medlem btir

blive borte fra Gommitteens Forsamlinger, uden at an-

melde sit Forfald for Formanden. — 77) Sagerne bor

i Committeerne fremmes med muligste Hurtighed. En-

hver der udarbeidet Betænkning og Indstilling bliver

at forelæse i et Commilteembde og, efter at være bi-

faldet eller berigtiget, at underskrive af samtlige Med-

lemmer. Ere de ikke enige, saa have de, der afvige

fra Flerhedens Mening, enten at indfdre deres afvigende

Mening i selve Committeens Beretning, eller vedlægge

en særlig Betænkning med Indstilling, og i Henhold

dertil underskrive selve Gommitteens Beretning. Denne

bliver derpaa, tilligemed de dissentierende Vota, som

maatte være vedfdiede, at tilstille Præsidenten, som

haver at sdrge for, at samme henlægges til Eftersyn

for Forsamlingens Medlemmer i en Tid af i det mindste

3 Dage, inden Sagen efter Præsidentens Bestemmelse
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foretages i Forsamlingen. — 78) Paa den efter § 77 4834.

bestemte Dag oplæses Committee - Beretningen, saavel Mai.

som de dissentierende Vota, der maatte være afgivne,

af Formanden eller den, som ellers af Committeen

maatte være udnævnt til Referent. En privat Proposi-

lion kan ikke, uden alle Medlemmernes Samtykke, tages

tilbage, efter at den i den Anledning nedsalte Com-

mittees Betænkning er foredraget. Udenfor det Tilfælde,

at Proposilionen i Medhold heraf tages tilbage, foran-

lediger Præsidenten, umiddelbart efter at Gommitteens

Mening er foredraget, at Sagen tages under Medlem-

mernes Overveielse. Formaalet hermed skal dog alene

være, at Medlemmerne nærmere oplyses og oplyse hin-

anden om Sagens Beskaffenhed, uden at der samme

Dag maa tages nogen endelig Beslutning. Derimod kan

der, hvis Forsamlingen maatte finde, at Sagen inden

dens endelige Forhandling i Forsamlingen behcjver yder-

ligere Oplysning og Bearbeidelse, strax tages Beslutning

desangaaende. Under bemeldte forelobige Forhandling

kan hvert Medlem gjentagne Gange tage Ordet, begjære

Oplysninger af Commilteens Ueferent, eller afVorCom-

missarius, eller af den, som har fremsat Forslaget, saa

og bringe Forandringer eller Tillæg i Forslag, hvilket

da ligeledes kommer under Forsamlingens Overveielse.

Det Medlem, som ved denne eller anden Leilighed vil

tage Ordet, reiser sig op fra sit Sæde, og hvis Flere

saaledes bnske at tale, bestemmer Præsidenten den Orden,

hvori dette bor skee. — 79) Naar Præsidenten finder,

at Oiemedet med hiin forelobige Overveielse er opnaaet.

haver han, hvis noget Medlem derpaa andrager, at

lade det afgjore ved Stemmegivning, om Sagen paany

skal bearbeides i Committeen, inden den kommer til

endelig Forhandling og Afstemning, eller om den er

moden til endelig Forhandling. Forsaavidt ikke Flere

end den halve Deel af de stemmegivende Medlemmer

erklære sig for det Sidste, bliver Sagen paany at be-

handle i Committeen. Men i modsat Fald bestemmer

34*
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1834. Præsidenten en Dag, da hiin endelige Forhandling skal

15. Mai. finde Sted, og bliver da dette at anmelde paa en dertil
-~~~^m*~

indrettet Tavle med en ndiagtig Betegnelse af Sagen,

hvorhos der maa gives Plads til at de Medlemmer, som

duske at tale, kunne derpaa vedtegne deres Navne. —
80) Den yderligere og endelige Forhandling skal for-

nemmeligen gaae ud paa, ved tydelig Sammenholdning

og ndie Udvikling af det, som allerede under den fore-

gaaende Forhandling er fremkommet, at sætte Forsam-

lingen fuldkomnere istand til at bedomme Sagen. De,

der have antegnet sig til at tale, have forst Ordet.

Intet Medlem bor under disse endelige Forhandlinger

tale mere end een Gang, med Undtagelse af Referenten,

der kan have yderligere Oplysninger at give og Be-

mærkninger at gjore i Anledning af hvad der er frem-

fart mod den af ham fremsatte Betænkning. Foredraget

maa, i Overeensstemmejse med § 58, stedse henvendes

til Præsidenten, og Ingen maa enten tiltale eller navn-

ligen anfdre en anden Deputeret, eller Vor Commissarius,

eller nogen af de denne tilforordnede Embedsmænd. —
81) Intet Foredrag, som Nogen vil holde i Stændernes

Forsamling, maa skee ved Oplæsning af skrevne Ud-

arbejdelser, undtagen forsaavidt enhver Proponent efter

§ 71 haver at oplæse sin Proposition, og Referenten

for en Committee efter § 78 dens Betænkning og de

dissentierende Vota, som i Commilteen maatte være

afgivne, ligesom foranforte Regel ikke gjelder Præsi-

denten eller Vor Commissarius, eller de Mænd, som

efter § 51 maatte være tilkaldte. Ogsaa folger det af

sig selv, at hiin Regel ei kan være til Hinder for den

befalede Oplæsning af Protokollen, eller de Udfærdigel-

ser, som skulle forelægges Forsamlingen til Bedømmelse.

— 82) Naar en Sag behorigen er forhandlet, bringer

Præsidenten samme til Afstemning, og hvis dens Be-

skaffenhed og Forhandlingernes Gang ei tilsteder, at

der under Eet stemmes angaaende den hele Proposi-

tion, haver han at sorge for, at den opldses i flere
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enkelte Sætninger eller Spbrgsmaal, saaledes som dens 1834.

Natur og de foregaaende Discussioner gjbre dette for- 15. Mai.

nodent. — 83) Maaden, hvorpaa Sporgsmaalene skulle

fremsættes, kan ikke blive Gjenstand for Discussion;

dog staaer det ethvert Medlem frit for at foreslaae en

anden Fatning af de fremsatte Spbrgsmaal, men Af-

gjorelsen tilfalder alene Præsidenten, med mindre han

maatte i enkelte Tilfælde finde det hensigtsmæssigt, at

overlade samme til Forsamlingen selv. — 84) Afstem-

ningen kan skee ved at reise sig fra sin Plads, eller

ved at blive siddende, eller paa anden af Præsidenten

bestemt Maade; men hvis Stemmeflerhed ei paa denne

Maade kan udbringes, eller naar det af noget Medlem

forlanges, finder en formelig Stemmegivning Sted med

Kugler, der indsamles af Sekretairerne, efter at disse

forst have nedlagt deres egne Kugler. — 85) Fra den

i § 62 foreskrevne almindelige Regel, at de Betænk-

ninger, som i Overeensstemmelse med Stemmegivningens

Resultat blive at udfærdige, bb'r affattes af Sekretairerne,

finder en Undtagelse Sted for det Tilfælde, at Sagen

forud har været behandlet af en Committee, hvis Me-

ning i det Væsentlige har fundet Forsamlingens Bifald.

Saa staaer det iovrigt Forsamlingen frit for, efter Om-

stændighederne, at udnævne enkelte Mænd til at affatte

Betænkninger og andre Udarbeidelser paa Forsamlin-

gens Vegne. Naar Forsamlingens Betænkning i en af

er* Committee behandlet Sag ei besorges af denne selv,

haver vedkommende Sekretair, eller hvo som ellers

dertil er udnævnt, desangaaende at conferere med Com-
milteens Medlemmer. Alle foranfbrte Udarbeidelser blive

at forelægge Præsidenten, som lader dem oplæse i For-

samlingen. Naar Udarbeidelsen er bifaldet af Forsam-

lingen eller i Overeensstemmelse med dens Beslutning

berigtiget, underskrives den af Præsidenten og af ved-

kommende Sekretair, eller hvem ellers Redactionen har

været overdragen. Præsidenten afgiver derpaa de til

Os stilede Betænkninger til Vor Gommissarius, for videre
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1834. at befordres til Os. — 86) Provindsialstændernes For-

15. Mai. samling haver ikke at befatte sig med Enkeltes Ansbg-

ninger og Besværinger, men bor henvise samme til Os,

eller til vedkommende Collegium eller Ovrighed. Dog,

hvis noget Medlem har bestemt Overbeviisning om For-

urettelser, udovede mod enkelte lndividuer, saa staaer

det til ham at andrage Sagen for Stændernes Forsam-

ling, og der fremkomme med de fornødne Beviser, for

at Forsamlingen, hvis Stemmeflerhed dertil finder Sagen

egnet, derom kan indkomme med skriftlig Forestilling

til Os. — 87) For at det Væsentlige af hvad der for-

handles i Forsamlingerne kan bringes til offentlig Kund-

skab, har Vor Commissarius at sorge for, at samme,

saavidt muligt endnu medens Forsamlingen holdes, efter-

haanden som Forhandlingerne over en Gjenstand ere

komne til et Resultat, kundgjbres i en egen dertil be-

stemt Tidende. Til den Ende bliver Forhandlingernes

Indhold at sammendrage af tvende for den hele Tid,

hvori Stænderne for den Gang ere samlede, dertil valgte

Medlemmer, dog under Tilsyn og Medvirkning af Præ-

sidenten, der forelægger Udarbeidelsen for Vor Commis-

sarius. — 88) Medlemmerne af Provindsialstænderne

erholde, efter derover indgiven Regning, Diætpenge af

4 Rbd. Solv daglig, saavel for den Tid, som de behove

til Reisen til og fra Stedet, hvor Forsamlingen holdes,

som for den Tid, de opholde sig ved Forsamlingen, og

derhos 4Va Rbd. Solv for hver Miil, de have at reise;

dog bOr, istedetfor denne sidste Reise-Godtgjorelse, de

Medlemmer, som sendes hertil fra Island, Færoerne eller

Bornholm, nyde Godtgjbrelse for deres Reiseudgifter

efter billig Regning. Disse Diæter og Reiseomkostninger,

saavel som de bvrige Udgifter, som Stændernes Forsamling

medfarer, blive at ligne paa de vedkommende Provindser,

og ville Vi angaaende Ligningsmaaden i sin Tid tage nær-

mere Beslutning, efter derover at have modtaget Stæn-

dernes Betænkning. Saalænge indtil den endelige Re-

partition kan foregaae, blive de omhandlede Udgifter
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at forskyde af Amtsreparlitionsfondene eller Kæmner- 1834.

kasserne, eftersom de vedkommende Medlemmer af 15. Mai.

Stændernes Forsamling ere udnævnte enten af Land-

eiendoms-Besidderne eller af Kjbbstæderne, og forsaa-

vidt de ikke udelukkende ere valgte enten af et til

samme Amt horende Landdistrikt eller af en enkelt

Kjobstad, bliver Udgiften forelbbigen at afholde af de

flere vedkommende Amtsrepartitionsfonds eller Kæm-
nerkasser, efter indbyrdes Overeenskomst mellem (ivrig-

hederne eller vedkommende Collegii Bestemmelse. —
89) lbvrigt bliver intet Gebyr at erlægge og intet stem-

plet Papir at bruge i Anledning af de Forretninger,

som enten Valgene eller selve de stændiske Forhand-

linger medfore, ligesom Vi og ville træffe saadanne

Foranstaltninger, at ingen Porto bliver at betale for

den Correspondence, som enten Vore Valgdirecteurer

eller Vor Commissair under de stændiske Forsamlinger

ville erholde i Anledning af fornævnte deres Funclioner.

Hvorvidt de Udgifter, som Valgene ikke destomindro

ville medfore, bor lignes paa samme Maade som de

i § 88 omhandlede Udgifter, eller efter en særegen

Regel, vil blive afgjort, efter at Stændernes Forsamling

derom har afgivet sin Betænkning. Men ogsaa bemeldte

Udgifter blive forskudsviis at udrede efter de samme

Regler, som i bemeldte § ere foreskrevne. For de Rei-

ser, som Nogen gjbr for at udbve sin Valgret, bliver

,ngen Godtgjbrelse at erlægge.

Saafremt Vi, til Opnaaelse af Vort landsfaderlige

Oiemed med denne Vor Anordning, i Tiden skulde

finde nogen Forandring i samme fornoden, ville Vi, i

Overensstemmelse med Vor Anordning af 28. Mai 1831,

forst indhente Stændernes Betænkning, inden Vi i saa

Henseende tage nogen endelig Beslutning.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjbbenhavn

den 15. Maji 1834.
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1834. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

TTm^ ang. Hvamm Kirkes Inventarii-Penge. Khavn den

17. Mai 1834. — Original i Bispe-Archivet i Island. -
Canc. 1. Depart. Brevb. 1834, Nr. 1443.

Deres Hbiærv. har med behagelig Betænkning af

47. Juli f. A. tilstillet dette Collegium en Ansbgning fra

Sognepræsten til Hvam og annecterede Sogne, samt

Provst for Dale Syssel paa Island, John Gislasen, hvori

han, paa Grund af de Bekostninger, han har anvendt

paa Hvam Kirke og Præstegaard, anholder om Fritagelse

for, til sin eventuelle Eftermand i Kaldet at betale 28

Rbd. 46 Sk. Invenlariipenge, som ere indkomne ved

Salget af 3 Qvilder og 2 Heste, Hvam Kirke tilhørende.

Efter at man i denne Anledning har correspon-

deret med det kgl. Rentekammer, som herover har ind-

hentet Erklæring fra Amtmanden over Islands Vester-

Amt, skulde man tjenstlig tilmelde Deres Hbiærv. til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Suppli-

kanten, at det Ansøgte ikke kan bevilges, men at be-

meldte 28 Rbd. 46 Sk. strax bor foranstaltes, som andre

offentlige Stiftelsers contante Midler, indsatte til For-

rentning i den kgl. Kasse til Fordeel for Embedet. —
Det kgl. Danske Gancellie den 47. Mai 4 834.

21. Mai. Patent ang. Valgen« til Østifternes Stænder-

forsamling. Khavn den 21. Mai 1834. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1835,

samt i enkelte Jurisdictioner, sansnm: Reykjavik og alle Nord-

og Oster -Amtets Sysseler, med Undtagelse af Thingb* Syssel

(1835). - Canc. 2. Dep. Reg. XXXV, 185*, 146-147 (1834,

Nr. 330*). Original-Aftryk hos Schultz paa et Heelark i Folio,

Patentformat. Coll. Tid. for 1834, S. 409-410. Qvart-Forr.

for 1834, S. 337-338
5
Schou XXI, 114. — Under 19. Septbr.

ere af Kongen udnævnte til Medlemmer af Stænderforsamlingen

for Islands Vedkommende : Stiftamtmand over Island og Amt-

mand i Sønder- Amtet, Krieger, og Geheimearchivarius Pro-



Patent ang. Stænderforsamlingen. 537

fessor Finn Magnussen, R. af Dbr. — Colleg. Tid. for 1834, 1834.

S. 714-715. 21. Mai.

Patent angaaende Valgene af Deputerede til en

Stænderforsamling for Sjællands, Fyens og Lolland-

Falsters Stifter, samt Island og Færtfe.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: Da Vi allern.

have besluttet snarest muligt at indkalde Stændernes

Forsamling for Sjællands, Fyens og Lolland - Falsters

Stifter, samt Island og Færoe, i Overeensstemmelse med

Vor Anordning af 28. Mai 1831 og Vor Forordning an-

gaaende Provindsialstændernes Indretning i.forbemeldte

Stifter, dateret 4 5. d. M., saa have Vi, for at de i dette

Oiemed fovnodne Valg af Deputerede kunne foranstaltes

foretagne, i Medfor af sidstnævnte Forordnings § -19,

allern. fundet for godt at udnævne Valgdirecteurerne

for de enkelte Valgdistrikter, og tillige at befale dem,

at Valgene uden Ophold skulle begynde og tilende-

bringes.

Idet Vi herved allern. kundgjbre dette for samtlige

Vore kjære og troe Undersaalter i Sjællands, Fyens og

Lolland-Falsters Stifter, befale Vi tillige saavel de Em-

bedsmænd, som efter forbemeldte Forordnings For-

skrifter skulle meddele Valgdirecteurerne de til Valg-

listernes Forfattelse nodvendige Efterretninger, For-

tegnelser og Extrakter, eller paa anden Maade skulle

Saae dem tilhaande, som overhovedet Alle, hvem det

lfcilge Forskrifterne i Forordningen paaligger at udfore

,10get Arbeide eller medvirke ved Valghandlingen, at

de lade det være sig magtpaaliggende det hurtigste

muligt at udfore Vor allerhbieste Villie, og derved bi-

drage til Opnaaelsen af Vort landsfaderlige Oiemed.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjcjbenhavn

den 24. Mai 4834.
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1834. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

4^ Mai. skoppen over Island, ang. Kirkernes Gjældsfor-

pligteiser til vedkommende Beneficiarier. Khavn

den 24. Mai 1834. — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik i Juli 1835. — Original i Bispe-Archivet i

Island. — Canc. 1. Depart. Érevb. 1834, Nr. 1526. Algreen-

Ussings Reskriptsamling for 1834, S. 187—188.

Da Cancelliet af den af Deres Hoiærv. indsendte

Beretning om Kirkernes Tilstand, Beholdning og Gjæld,

havde erfaret, at flere Kirker have en ikke ubetydelig

Gjæld, anmodede man under 14. Mai f. A. Hr. Stift-

amtm. og D. Hoiærv. om, at meddele Cancelliet Under-

retning, om der sørges for, at saadan Gjæld, forsaavidt

den paahviler Kirker, der skulle vedligeholdes af ved-

kommende Beneficiarius, afbetales, saa at den ikke

falder Eftermanden i Embedet til Byrde.

Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. have i denne Anled-

ning i behagelig Skrivelse af 20. Decbr. sidsti. yttret,

at De stedse have fulgt som Regel, naar en eller anden

Beneficiarius ifølge Portions - Regningerne komme til

Underballance, at paalægge ham, uden Hensyn til de

Reveniier, han oppebærer af Kirkegodset, at supplere

hvad Kirkens Portion, efter fort Regning, ei kan strække

til, saa at han, efter at have modtaget Kirken med Til-

behør i vedborlig Stand, eller med tilstrækkelig Aabod,

ei blot som Kirkeværge og Regnskabsforer, men til-

lige som Usufructuarius af Kirkens Jordeiendomme og

Herligheder, bor være ansvarlig for dens Reparation,

Bygning og øvrige Nødvendigheder, samt ved sin Fra-

trædelse fra Kaldet svare Kirken med Tilbehør til Efter-

manden, enten i fuldkommen Stand eller med tilstræk-

kelig Aabod, og at der kun i særdeles extraordinaire

Tilfælde herfra har fundet Undtagelse Sled med kongelig

Tilladelse, enten saaledes, at de andre Kirker i Stiftet

have bidraget til en Præstegaards og Kirkes Opbyggelse,

eller at der af kgl. Mildhed er bleven skjænket Bene-
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ficiarius en Understøttelse, eller at det er blevet tilladt,

at optage Værdien af unbdvendigt Inventarium, til at

dække Kirkens Bygningsbekostning, samt at det endelig

i nogle enkelte Tilfælde, hvor den Fratrædende med

usædvanlig Bekostning har af ny saa suffisant opbygget

Kirken, at den ei i flere Decennier kan antages

at behove nogen .betydelig Reparation, er bevilget af

Gancelliet, at Beneficiarii Tilgodekommende succes-

sive maatte godtgjores ham fra Eftermanden af Kirkeus

aarlige Portions-Overskud.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. tilkjendegive

Hr. Stiftamtm. og Deres llbiærv. til behagelig Efterret-

ning, at Cancelliet aldeles bifalder den af Dem yttrede

Mening, at det, en Præst har udlagt til Kirkens Ved-

ligeholdelse udenfor de Indtægter, hvorfor han har at

gjbre Regnskab, alene kan være ham at erstatte af de

Indlægter af dette Slags, der i Fremtiden falde i hans

Embedstid, men ikke siden kan fordres erstattet af

Eftermanden, og at der, hvis i enkelte særdeles Tilfælde

Billighed skulde tale for en Undtagelse, derom bor

gjbres Indstilling til dette Collegium, uden at den Om-
stændighed, at der er en til Kaldet qvalificeret Person,

der er villig til, tilligemed Kaldet at overtage sig Gjælden,

kan være Grund nok til at foreskrive ham Saadant. —
Det kgl. Danske Cancellie den 24. Mai 1834.

Cancellie • Circulaire til samtlige Amtmænd, 31. Mai.

a"g. schematiske Forklaringer, om de til Straffe-

Anstalterne ankommende Forbrydere. Khavn den

31. Mai 1834. — Publiceret i Reykjavik By (1835). -
Canc. 3. Dep. Brevb. 1834, Nr. 1990-2021 ; 2. Dep. Brevb.

1834, Nr. 1776—1787. Original- Aftryk som „Circulaire" paa

et Ark i Folio j Schemaet trykt paa det sidste Halvark. Al-

green-Ussings Reskriptsamling for 1834, S. 199—201 (med

Schema).
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1834. Directionen for en af Rigets Straffe- Anstalter har

31. Mai. for Gancelliet andraget, at det ved inddbmte Forbry-
" deres Afleverelse ikke sjeldent er Tilfældet, at de be-

falede Oplysninger om Forbrydernes Generalia, som

skulle medfolge Dommene, ere hoist ufuldstændige, og

stundom aldeles mangle væsentlige Dele, hvoriblandt i

Særdeleshed Oplysninger om, hvor Fangen efter ud-

staaet Straffetid er forsorgelsesberettiget, hvilken Mangel

let anlediger bekostelig Frem- og Tilbagesendelse med

saadanne Individer, naar de fra Straffeanstalten, uden

paalidelig Oplysning i saa Henseende, ere afleverede

til den nærmeste Politie-Auloritet, ligesom det derved

ogsaa i mange Tilfælde bliver Straffeanstalten umuligt,

med Nolagtighed at kunne afgive de Straffeattester eller

andre Meddelelser om inddbmte Forbrydere, som maatte

blive den affordrede.

Med Hensyn hertil, og da Directionen derhos har

yttret, at den Ubestemthed, som hidtil har fundet Sted

ved mange deslige Meddelelser, formentlig lettest vil

undgaaes, naar der foreskrives en fast schematisk Form

for samme, skulde man, ved at fremsende et saadant

Schema over de i delte Collegii Circulair- Skrivelse af

30. Septembr. 4 820 omhandlede Oplysninger, tjenstligst

anmode (Tit.) om, behageligen at ville paalægge ved-

kommende Dem underordnede Retsbetjente, fremtidigen

at afgive de i fornævnte Circulair-Skrivelse, som under

19. Oktbr. 1824 paany er kaldet i Erindring, nævnte

Oplysninger i den her angivne schematiske Form, hvor-

ved man dog bemærker, at den begjærte Oplysning

om Forsbrgelseshjemmet kun bor meddeles, forsaavidt

samme indeholdes i de Oplysninger, som ellers til

Sagens Fremme have været fornodne, eller i alt Fald

kunne faaes uden sær Vidtløftighed. — Det kgl. Danske

Cancellie den 31. Mai 4834.

i
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4834. Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden over
si. Mai.

is ian(js Nord- og Oster -Amt, ang. Beregningen

af Gapitelstaxterne. Khavn den 31. Mai 1834. —
Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 42.

I

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 29. Januar

d. A. andraget for Kammeret, at de i de senere Aar

for Nord- og Oster-Amtet salte Capitelstaxter ere be-

tydeligen lavere end de virkelige Handelspriser, og at

dette fornemmeligen har sin Grund deri, at Syssel-

mændene indrette deres Forslag til Gapitelstaxterne

efter Middeltallet af de fra Repstyrerne til dem aarlig

fremsendte Angivelser over de i deres respective Egne

i Aarets Lob gjængse Priser paa de forskjellige Vare-

sorter, hvilke ikke have den fornodne Paalidelighed.

Til den Ende foreslaaer Hr, Amtm., at Sysselmændene

vel skulle, ligesom hidtil, lade Repstyrernes Angivelser

af Priserne folge deres Forsiage, men at de ikke ere

forbundne til at rette sig efter samme, naar de ikkuns

oplyse Aarsagen til Fravigelsen. — Tillige foreslaaer

Hr. Amtm., om der ikke herefter i de udstedende Byg-

selbreve paa de Hans Maj*, tilhorende Jorder i Nord-

og Oster-Amtet bor udelades den Artikel, som hjemler

Opsidderne et frit Valg imellem Ydelse in natura, eller

Penge efter Capitelstaxten.

I Anledning heraf skulle vi tjenstligen melde, at

imod Deres fbrstnævnte Forslag vides ikke Noget fra

Kammerets Side at erindre, ligesom det heller ikke i

Kammerets Circulaire af 23. August 4 84 7 er foreskreveo,

at Sysselmændene skulle indrette deres Forslag efter

Repstyrernes Angivelser, men efter Middeltallet af de

virkelige Handelspriser paa Handelsvarer, og Sveite-

eller Oplands-Priserne paa andre Varer i deres Distrikt

i samme Aar, om hvilke Priser* det maa være dem

magtpaaliggende at erhverve paalidelig Kundskab. —
Hvad derimod Hr. Amtm.* andet Forslag angaaer, da

skjtfnner Kammeret ikke at der er Anledning til at be-

tage Leilændingerne paa de kgl. Jorder det dem en-
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gang indrammede Valg, og det saa meget mindre, som 1834.

For. 16. Juli »1817 om Capitelstaxter i Island fastsætter, ^
at Landskyld og andre i Naturalprodukter bestemte

Afgifter skal betales efter Capitelstaxter, naar de ikke

af Vedkommende kunne udredes i det saaledes fast-

satte Naturale. — Rentekammeret den 31. Mai 1834.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over si. Mai.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Jorddyrhedens

Bestemmelse i Island, forsaavidt den overstiger

Jordebogen. Khavn den 31. Mai 1834. — Denne

Skrivelse anfdres som publiceret i Oefjords og Norder-Mula

Sysseler 0835). — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 54.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 29. Januar

d. A. hertil indberettet, at De i Anledning af et til

Dem indkommet, bemeldte Deres Skrivelse vedfulgt,

Andragende, har tilladt, at en Repslyrer Arnlj6tur 111-

ugason tilhorende Eiendomsgaard Gudlaugstadir, inden

Svinevatns Thingsogn i Hunevatns Syssel, fremdeles

maa beholde den Dyrhed af 30 Hundr., hvoraf Jord-

tienden fra Arildstid har været tilsvaret, istedetfor 20

Hundr., som bemeldte Jord ikkun staaer opført for i

Jordebogen af 1760.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstligen

at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning, at Kam-

meret approberer den af Hr. Amtm. saaledes fdiede

Foranstaltning, ved derhos at tilfbie, at der paa Grund

af de oplyste Omstændigheder ligeledes ikke fra Kam-

ferets Side haves Noget imod, at det maa have sit

Forblivende ved, at vedkommende Jorder i Norder-

Amtet beholde deres beviisligen hidtil havende Skyld-

sætning, forsaavidt samme overstiger Jordebogen af

1760. — Rentekammeret den 31. Mai 1834.

Reskript til Biskoppen over Island, ang. en s. Juni.

almindelig Folketælling. Khavn den 3. Juni

/
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4834. 1834. — Dette Reskript er bekjendtgjort i Synodalforsam-

{. Juni. lingen i Reykjavik i Juli 1835. — Original i Bispe-Archivet
****

Island. — Canc. 3. Depart. Registr. 1834—1836 (1834, Nr.

286*—286). Uddr. i Coll. Tid. for 1834, S. 585 -588. Rubr.

i Algreen-Ussings Reskriptsamling for 1834, S. 204. — Is-

landsk: Rubr. i Sunnanp6st. 1838, S. 93.

Frederik den Sjette &c. V. G. Ligesom Vi, for at

erholde nbiagtig Kundskab om Folketallet i Vort Rige

Danmark, saavel som Befolkningens forskjellige Be-

standdele i Henseende til Alder, Kjon, Næringsveie osv.,

have allern. anordnet en almindelig Folketælling samme-

steds iværksat, under Overbestyrelse af en af Os til

at lægge Planen til et statistisk Tabelværk over de

danske Provindser og besørge dens Iværksættelse aller-

naad. anordnet Commission, bestaaende af Os elskelige

Hr. Doctor juris Anders Sandde Orsted, Commandeur

af Dannebroge og Dannebrogsmand, Vor Conferents-

raad, Generalprocureur og Deputeret i Vort Danske

Cancellie; Hr. Jonas Collin, Ridder af Dannebroge og

Dannebrogsmand, Vor Conferentsraad, Deputeret i Vort

Rentekammer og for Finantserne; Wilhelm Ferdinand

Johnsen, Vor Etatsraad og Medlem af Vor Direction

for Stalsgjælden og den synkende Fond ; Hermann Bech,

Vor Etatsraad og Commilteret i Vort General-Toldkam-

mer og Commerce - Collegium
;

og Terkild Olsen, Vor

Justitsraad samt Chef for Hoved- og Contra-Bogholder-

Comptoiret under de Deputerede for Vore Finantser:

saaledes have Vi og allern. besluttet, at en lignende

Folketælling skal foretages i Vort Land Island, efter

samme Regler, som ere fulgte i Danmark, ikkun med

saadanne Modificationer, som Islands særegne Forfatning

medforer. Folketællingen bliver saavidt muligt at paa-

begynde paa een Dag overalt i Island, saasnart det med

Sikkerhed kan antages, at Ordren derom til hvert Sogn

er ankommen, og det er derfor Vor Villie, at Du med

Stiftamtmanden over Island nærmere afhandler, hvilken

Dag der til Tællingen passeligst kan bestemmes. Folke-
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tællingen iværksættes da saaledes, at Sognepræsterne i 1834.

Island, for hvert Sogn især, ved Repstyrerne, eller hvem 3 « Juni.

der i disses Forfald dertil beskikkes, lade optegne samt-

lige Beboere, hvilke til den Tid, der, som ovenmeldt,

berammes og af Dig tilkjendegives Sognepræsterne, sig

i hvert Sogn opholde, hvorefter Sognepræsterne, saa-

snart de fra Repstyrerne have modtaget Optællings-

listerne, sammenholde dem med de Sjæleregistere, som

de fore, for, i alt Fald efter nærmere Undersogelse, at

berigtige Optællingslisterne, saavidt dette maatte gjores

fornb'dent, og efter disse saaledes berigtigede Optællings-

lister have Sognepræsterne dernæst at forfatte tvende

summariske Tabeller over Sognets Folkemængde, den

ene med Hensyn til Alder, Kjon og ægteskabelig Stil-

ling, den anden med Hensyn til Næringsveie, Alt efter

de Schemata og under Iagttagelse af de Bemærkninger

og Regler, der have været fulgte i Danmark, og som

af fornævnte Commission nærmere ville blive meddelte,

hvorved det dog skal staae Repstyrerne frit, med Hen-

syn til Optællingsmaaden, at ejbre de Forandringer,

som efter de locale Forhold paa ethvert Sted maatte

findes hensigtsmæssige, saa at han, istedetfor at tage

fra Huus til Huus, for at optegne Beboerne, kan ind-

kalde Husfædrene, naar de boe i fjerne Distrikter, til

paa en bestemt Dag, der vælges for dem saa beleiligt

som muligt, at mode for sig, eller og paa saadanne

Steder lade Optællingen iværksætte ved betroede Mænd.

De ovenmeldte Sognetabeller blive dernæst, tillige med

Optællingslisterne, at tilstille vedkommende Sysselmand,

for at derefter af ham kan forfattes Generaltabeller over

Sysselets Folkemængde. Dog bliver Folketællingen i

Vor Kjobstad Reikevig at foranstalte ved Byfogden

sammesteds.

Thi haver Du, i Overeensstemmelse hermed, til

allerund. Efterretning og Efterlevelse, at lilkjendegive

samtlige Sognepræster i Island, undtagen forsaavidt

Reikevig augaaer, det Fornbdne.

X. B. 36
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1834. Derefter Du Dig allerunderd. haver at rette. Be-

;TTT falende Dia Gud. — Skrevet i Vor kgl. Residentsstad
3. Juni.

55
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Kjbbenhavn den 3. Juni 1834 \ [ad mandatumj.

6. Juni. Skrivelse fra Commissionen for det statistiske

Tabelværk til Biskoppen over Island, ang. For-

skrifter og Schemata til den almindelige Folke-

tælling paa Island. Khavn den 6. Juni 1834. —
Original i Bispe-Archivet i Island. Copiebog for Tabel-Com-

missionen Nr. 1, S. 61—63. — Den almindelige Folketælling

i Island i Henhold til denne Skrivelse og Schemata er fore-

gaaet den 2. Februar 1835, og dens Resultater trykte i Sta-

tistisk Tabelværk, første Rækkes sjette Hefte.

Da den almindelige Folketælling, som i Overens-

stemmelse med Hans Maju allerhoieste Reskript af 3.

dennes skal iværksættes overalt i Island, maatte saa
i

nær som muligt slutte sig til den lignende Folketælling,

der, efter allerhoieste Reskript af 3. Januar d. A., alle-

rede er den 18. Februar næstefter foretagen i Danmark,

undlade vi ikke herved tjenstligst at tilstille D. Hoiærv.

et Par Exemplarer af de Instructioner og Schemata, som

bleve meddelte de Vedkommende, der besørgede Folke-

tællingen paa Landet i Danmark, nemlig:

a) Reglerne, der iagttages ved Optællingen, tillige

med hostrykt Schema til Optællingslisterne, og b) de

Schemata, hvorefter Sognepræsterne forfattede de an-

ordnede tvende summariske Tabeller over hvert Sogns

Folkemængde, vedfoiet nogle Bemærkninger angaaende

disse Tabellers Forfattelse.

Skjbndt begge disse Bilage i det Væsentlige ogsaa

') Reskripter s. D. af samme Indhold til Stiftamtmanden og

Amtmændene, som skulle tilholde Sysselmændene at ind-

sende Sysseltabeller, efter Repstyrernes Optællingslister,

hvorpaa Amtmændene skulde forfatte og indsende Amts-

tabeller. Til den førstnævnte tilføies, at han med Biskoppen

skal bestemme Dagen for Tællingen, samt at Byfogden i

Reykjavik skal for denne Jurisdictions Vedkommende for-

fatte Listerne. Canc. 3. Depart. Registr. sst.
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kunde tjene til Veiledning ved Folketællingen paa Island, 4834.

trænge de dog til at lempes efter de derværende sær- 6. Juni.

egne Forhold, i Særdeleshed med Hensyn til, at Op-

tællingen paa Island ikke foretages ved Skolelærere,

men i Reglen ved. Repstyrerne, og at den foregaaer

paa en anden Tid, end for Danmark var bestemt. Vi

anmode desaarsag tjenstligst Deres Hbiærv. om, efter

Afhandling med Stiftamtmanden i Island, at give for-

nævnte tvende Anviisninger de Modificationer, som med

Hensyn til de locale Forhold skjbnnes fornbdne, dog

saa, at Resultatet af den forehavende Folketælling kan,

særskilt for hvert Sogn og hver Kjbbstad, fremstilles

under samme Rubrikker, som for Danmark er bestemt,

deels efter Alder, Kjbn og ægteskabelig Stilling, og deels

after Næringsveie, forsaavidl ikke nogle enkelte af de

sidste kunne udelades, som ikke passende paa Island.

Dernæst ville D. Hbiærv., forsaavidt det anseés fornbdent,

lade de ovenmeldte Bilage, Litr. A og B, efter at disse

behbrigen ere modificerede, eller maaskee alene Litr. A,

der skal tjene Repstyrerne eller Optællerne til Veiled-

ning, oversætte paa Islandsk, og tilstille hver Herreds-

provst i Island en Afskrift af begge Bilagene, med den

Anmodning, at han igjen meddeler hver af Herredets

Sognepræster en Afskrift af samme, hvorefter Sogne-

præsten beholder Lilr. B til egen Efterretning, og tildeler

hver Repstyrer, eller hvem der ellers besbrger Optæl-

hngen, en Afskrift af Lilr. A. Ligeledes maatte Stift-

amtmanden i Island behageligen forsynes med et Exem-
plar af begge Bilagene.

Deels til Lettelse ved Optællingslisternes Forfattelse,

og deels for at Eensformighed derved kunde finde Sted,

blev et passende Antal rubricerede Ark til disse Lister

meddeeit de Vedkommende i Danmark. De samme
wiener man ogsaa ligefrem at kunne være anvendelige

1 Island, og Commissionen lader derfor hermed fblge

700 Exemplarer af saadanne rubricerede Ark, med
tjenstligst Anmodning, at Deres Hbiærv. behageligen

85*
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1834. ville iade dem igjennem Provsterne fordele iblandt

6. Juni. Sognepræsterne paa Island, for af dem at tilstilles Rep-
" styrerne, eller de Mænd, som benyltes til Optællings*

listernes Forfattelse. — Commissionen for det statistiske

Tabelværk for Danmark den 6. Juni 4834.

Schema A.

Optegnelse 1 paa Folketallet m. v. i N. N. Sogn,

under N. N. Syssel i N. N. Amt (1835. 2. Februar).

Byernes eller
Samtlige Perso-
ners Navne i

hver Gaard, hvert

Huus o. s. v.

Enhver Per-

Personernes Ti-

tel, Embede, For-
Stedernes Navne,
med AnfOrsel
af Gaarde,

Huse o. s. v.

sons Alder,

det lObcnde
Alders Aar
iberegnet.

Gift, Ugift,

Eukemand
eller Enke.

retning, Haand-
værk, Nærings-
vel, Stilling i

Familien, eller

hvad de leve af.

Schema B. 3

Tabla Nr. 1.

yfir félksfjbldann eptir aldri, kyni o. s. frv. i N. N. s6kn,

N. N. syslu, N. N. amti, £ann 2. Febr. 1835.

frri 1 til 10 fan

kurlk. kvennk.

frd 11 til 20 dra 3

karlkyns

u
3—
•—
0/.

kvennk.

ti O)

yfir 100 dra

karlkyns

Cu

'fcc

kvennk.

Cu

'ti.

bl

Summa

karlkyns

p

ti

kvennk.

o.
-i.

o3

Ol

') Dette Schema, som i Island udfyldtes af Repstyrerne, er

overeensstemmende med det danske.

*) Tabellen Nr. 1 og 2 er trykt i Island, hver paa sin Side

af et Halvark i Folio.

3
) paa samme Maade og med samme Under-Rubrikker som

her ere særegne Rubrikker optagne paa Schemaet for føl-

gende Aldersklasser : „fra 21 til 30 åra — fra 31 til 40

åra$ — fra 41 til 50 åraj — fra 51 til 60 åra$ - fra 61

til 70 åra$ — fra 71 til 80 ara; — frå 81 til 90 åraj —
frå 91 til 100 åra".
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Tabla Nr. 2.

yfir f61ksljolda eptir næHngarvegum l N. N. s6kn,

N. N. syslu, N. N. amti, dag 2. Februar 1835.

1834.

6. Juni,

1. flokkur. Geistlegir embættismenn og

kennendur vib latfnuskélann . . .

Meo geistlegum embættismonnum, t.

d. pr6féstum, prestum, kapellånum,

djåknum, teljast ekki meohjålparar,

kirkjuverjarar.

2. — Verbslegir (civil) embættismenn

og kénglegir publik- J)énarar . .

Hér undir heimfærast allir k6nglegir

embættismenn og fénarar, einnig

k6ngsjaroa forpagtarar, administra-

torer, oekonomus vib Bessastaoa

sk61a, hospi'talsbaldarar. pan'mdti

ekki hreppstj6rar né aorir, sem

kj5rnir eru til ab bera launalaus

borgaraleg fyngsli.

3- — Literati. Sludentar

Undir literati reiknast embættislausir

candidati et examinati juris, et

candidati theologiæ. Undir stu-

denta allir candidati philologiæ eba

philosophiae, samt allir dimissi,

semhaldavio lærd6m, undirprests-

skap eba deposits, og loks Bessa-

staba sk61a (ekki privat) kennslu-

piltar.

— J>eir sem lifa af jarbaryrkfug og

fiskirfi

Hér undir skiljast svo vel {)eir stærri

sem smærri buendur a heimajbrb-

um, bjåleigum, i grashusum, t6mt-

husum.

Tala cm-
bættis-

inanna og
fyrirflSenda

i hverjum
flokki.

Konur,
b6rn, tødn-
ustufdlk og
aftrirmiuni-

uittar sem
ei heyra

indirfremri

rubriqve.
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1834.

6. Juni.

5. flokkur. f>eir sem lifa af hondlun . .

Hér undir heyra svo vel kaupmenn

sem faktorar, assistentar, samt

annao launao f61k vio hondlunar

hus.

6. — Pensionistar

J>.
e. : a) åourverandi embættis-

menn, sem nj6ta k6nglegrar pen-

sionarj b) embættismanna ekkjur,

sem nj6ta tillågs årlega af ekkna-

eoa pensions -kassa; c) emerit-

prestar, sem hafa tillag af presta-

kallinu
5 d) prestaekkjur, sem nj6ta

tillågs af prestakbllunum.

7. — Sveitarlimir. Nospftalslimir . . .

Fyrir sveitarlimi takast f>eir, sem

einungis lifa af sveitinni, e&a å

fåtækra fé. Tala f>eirra å ab koma

saman vio sveitarpr6tokolla.

8. — Aorir, sem ei kunna beimfærast

undir ofantalda flokka

Tala em-
bættis-

manna og
fyriraSenda

i hverjum
flokki.

Konur,
b6rn, t>jdn-

ustufdlk og
afirir minni-
hdttar, sem

ei heyra
undir fremri

rubriqve.

Summa
I i

Skrivelse fra Commissionen for det statistiske

Tabelværk til Stiftamtmanden over Island, L. A.

de Krieger, ang. en almindelig Folketælling paa

Island. Khavn den 6. Juni 1834. — Copiebog for

Tabel-Commissionen, Nr. 1, S. 63—65.

Da den almindelige Folketælling, som, i Overeens-

stemmelse med Hans Maj" allerhoieste Reskript af 3.

Juni 1834, skal iværksættes overalt i Island, maatte

saa nær som muligt slutte sig til den lignende Folke-

tælling, der efter allerhoieste Reskript af 3. Januar d. A.
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allerede er den 18. Februar næstefter foretagen i Dan- 1834.

mark, have vi tilstillet Biskoppen over Island et Par 6. Juni.

Exemplarer af de lnstructioner og Schemata

[o. s. v. som i foregaaende Skrivelse til Biskoppen]

disse Tabellers Forfattelse.

Skjondt begge disse Bilage, af hvilke et Par Exera-

piarer ligeledes her vedlægges, i det Væsentlige ogsaa

kunde tjene til Veiledning ved Folketællingen paa Is-

land, trænge de dog til at lempes efter de derværende

særegne Forhold, i Særdeleshed med Hensyn til, at

Optællingen paa Island ikke foretages ved Skolelærere,

men i Reglen ved Repstyrerne, og at den foregaaer

paa en anden Tid, end for Danmark var bestemt. Vi

have desaarsag anmodet Biskoppen om, efter Afhand-

ling med Hr. Stiftamtm., at give fornævnte tvende An-

viisninger de Modificationer, som med Hensyn til de

locale Forhold skjonnes fornodne, dog saa, at Resultatet

af den forehavende Folketælling kan, særskilt for hvert

Sogn og hver Kjobstad, fremstilles under samme Ru-

brikker, som for Danmark er bestemt, deels efter Al-

der, Kjon og ægteskabelig Stilling, og deels efter Næ-

ringsveie, forsaavidt ikke nogle enkelte af de sidste

kunne udelades, som ikke passende paa Island.

Derhos have vi tilskrevet Biskoppen om, forsaavidt

det ansees fornbdent, at lade de ovenmeldte Bilage,

Litr. A og B, efter at disse behorigen ere modificerede,

e'ler maaskee alene Litr. A, der skal tjene Repstyrerne
e ller Optællerne til Veiledning, oversætte paa Islandsk

°S tilstille hver Herredsprovst i Island en Afskrift af

begge Bilagene, med den Anmodning, at han igjen

meddeler hver af Herredets Sognepræster en Afskrift

af samme, hvorefter Sognepræsten beholder Litr. B til

egen Efterretning, og tildeler hver Repstyrer, eller hvem
der ellers besbrger Optællingen, en Afskrift af Litr. A.

Endelig have vi og tilstillet Biskoppen et passende Antal

rubricerede Ark til Optællingslisterne, for igjennem
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1834. Sognepræsterne at fordeles imellem Repstyrerne eller

de Mænd, som benyttes til disse Listers Forfattelse.

Idet vi nu tjenstl. udbede Hr. Stiftamtm. 1 gode

Medvirkning til, al de ovenmeldte Bilage Litr. A og B

gives de Modificationer, som Islands locale Forhold

gjtfre fornodne, anmode vi Dem tillige om behageligen

at ville af de saaledes modificerede Bilage, saavel som

af hoslagte Schema til de General-Tabeller, som i Dan-

mark forfattedes over hvert Herreds eller Birks Folke-

mængde, hvilket Schema, for at lægges til Grund for

de General- Tabeller, som Sysselmændene have at af-

fatte, maatte modificeres efter de Forandringer, som

gives Litr. B, tilstille hver Sysselmand i Sonder- Amtet

en Afskrift, deels til Afbenyttelse ved nysnævnte Ge-

neral-Tabellers Affattelse for hvert Syssel, og deels for

at Sysselmændene kunne være bekjendte med de Regler,

hvorefter Optællingslisterne og Sognetabellerne blive

at forfatte, og foranledige disse berigtigede, saafremt

de maatte befindes uovereensstemmende med det Fore-

skrevne, hvormed vi holde os forvissede om, at Hr.

Stiftamtm. ligeledes forer Tilsyn, inden Amts-Tabellerne

af Dem forfattes. Endeligen anmodes Hr. Stiftamtm.

om, af de heromhandlede 3 Bilage, naar disse ere

givne de behorige Modificationer, at tiislille Amtmand

Thorsteinson og Amtmand Thorarensen hver en Afskrift,

samt ligeledes at forsyne Byfogden i Reikevig, der har

at iværksætte Folketællingen i bemeldte Kjbbstad, med

et Exemplar af Litr. A og B, saavel som med de her-

hos fbigende rubricerede Ark til Optællingslisten for

Reikevigs Folkemængde. — Gommissionen for det sta-

tistiske Tabelværk for Danmark den 6. Juni 1834 1
.

7. Juni. Rentekammer Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Kongens Eien-

s. D. Skrivelser af overeensstemmende Indhold til begge

Amtmændene i Island. Commiss. Copieb. sst. S, 65—66.
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domsret til Andeel i Flato Kirke i Norder Syssel.

Khavn den 7. Juni 1834. — Rentek. isi. Copiebog

Efter at Kammeret har modtaget Hr. Arntm/ be-

hagelige Betænkning af 8. Novembr. f. A., betræffende

om og hvorvidt Hans Majestæt maa antages at være

Eier af f/4 Dele af Flatoe Kirke, skulle vi ikke undlade

tjenstligen at melde Dem til behagelig Efterretning og

videre Bekjendlgjbrelse for Vedkommende, at Kammeret

efter de meddelte Oplysninger Intet har imod, al Hans

Maj'. Kongen ansees som Eier af de 3
/4 Dele af be-

meldte Kirke, hvorhos vi dog maae anmode Hr. Amtm.

om behageligen at ville paasee, at aarligt Regnskab

for denne Kirke, for Hans Maj*' Vedkommende, til Dem
indsendes, ligesom vi og udbede os, efter at bemeldte

Regnskab af Dem er behorigen undersbgt, aarligen med-

deelt Underretning om Kirkens Tilstand. — Rentekam-

meret den 7. Juni 4834.
: 1 ; 1 «

I

Cancellie - Skrivelse til Collegiets Kasserer,

^g. Indkjob af Obligationer til det Eriehsenske

Legat. Khavn den 10. Juni 1834. — Canc. l.De-

part. Brevb. 1834, Nr. 1624.

Hr. Cancellie- Sekretair har i behagelig Skrivelse

af 27. f. M. indberettet, at have i Overeensstemmelse

med dette Collegii Skrivelse af 17. f. M. indkjbbt fol-

gende kgl. Obligationer for de i Behold værende op-

lagte Renter af Gonferentsraad Erichsens Legat, 399

Rbd. 50 Sk. r. S., nemlig: Nr. 1585 af 11. Juni 4797,

stor 250 Rbd. Solv, og Nr. 2283 af 11. Juni 1833, stor

201 Rbd. 28Va Sk. Solv, for den Sum 394 Rbd. 79 Sk.

rede Solv.

Foranlediget heraf skulde man tjenstlig anmode
Hr. Gancellie-Sekretair om

,
behageligen at ville fore

sidstnævnte Sum til Udgift i de af Gonferentsraad Erich-
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1 834. sens Legat oplagte Renter, samt opbevare ovenmeldte

10 JunT"
dermed tilbagefolgende Obligationer, som ere forsynede

med dette Collegii Paategning. — Det kgl. Danske Gan-

cellie den 4 0. Juni 1834 1
.

i

n. Juni. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Lovgivningen om Tiendevæsenet paa Isiand. Khavn

den 17. Juni 1834. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1834,

Nr. 1724.

Cancelliet har, ved allerunderd. at forelægge Hans

Majestæt Sagen angaaende nogle fornodne Bestemmel-

ser med Hensyn til Tiendelovgivningen i Island, hvorom

det kongl. Rentekammer har tilskrevet delte Coliegium

under 17. Marts 1832, foredraget Hans Majestæt, hvad

i denne Anledning er yttret, saavel over Sagen i Al-

mindelighed, som de flere i denne Anledning fremsatte

Spbrgsmaal in specie, hvad Regel der skal gjelde i

Henseende til Tienden af de fra forrige Skalholt Bispe-

stol bortsolgte Jorder, i hvilken Anledning Cancelliet

indstillede: enten a) at den Bestemmelse, som ligger

til Grund for § 4 i Forordningen for Island af 1 4. f. M.,

angaaende Tiende af Inventarii-Qvilder samt udleiede

Creaturer m. m., ogsaa maalte blive Regel for Tienden

af de ommeldte Jorder, saaledes, at et Qvilde for hver

5 Hundreder af Gaardens gamle Dyrhed, ogsaa hvad

slige Gaarde angik, ansaaes som fast Qvilde, og som

indbefattet under den Jordtiende, hvorfor der er hjemlet

dem Fritagelse; — eller: b) at det Spbrgsmaal, hvor-

vidt foranforte Regel burde tage Hensyn til de Condi-

tioner, hvorunder de forrige Skalholt Bispestol tilhbrende

Jorder ere blevne bortsolgte, kunne være anvendelige

paa disse Jorder, henvistes til Domstolenes Afgjorelse.

') s. D. Underretning herom til Cancelliets Bogholder. —
Canc. 1. Depart. Brevb. sst.
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Det behagede derpaa Hans Majestæt, ved iovrigt 1834.

at bifalde Cancelliets Indstillinser i denne Sae, med "T^T^TD °' 17. Juni.
Hensyn til denne Punkt allern. at resolvere saaledes:

„Hvad anden Indstillingspunkt angaaer, da finde

Vi, at den almindelige Regels Anvendelse paa de for-

rige Skalholl Bispestol tilhorende Jorder, der beroer

paa Forstaaelsen af de Auclions-Conditioner, hvorunder

de ere solgte, ikke egner sig til Afgjbrelse ved Lov,

men ansee det dog heller ikke fornbdent, at Anord-

ningen udtrykkelig henviser de Sporgsmaal, som derom

kunne opslaae, til Domstolene; hvoraf folger, at be-

meldte Indstillingspost efter begge sine Alternativer

bortfalder".
*

Hvilket Cancelliet, som paa sædvanlig Maade har

tilstillet det kgl. Rentekammer et Antal Exemplarer af

bemeldte under 14. f. M. emanerede allerhoieste For-

ordning, ikke har villet undlade tjenstligst at tilmelde

velbemeldte Kammer til behagelig Efterretning. — Det

kgl. Danske Cancellie den 17. Juni 1834.

Kongelig Resolution ang. Lægers Fritagelse 16 - Juli «

for Gage-Afkortninger og Extrapaabud. Khavn

den 16. Juli 1834. — I Rentekammerets Forestilling

8
- Juli berettes, at Distriktschirurg i Nord-Amtet paa Island,

%gert Jonsson, havde ansOgt om, at den ham tillagte Gage

^aatte udbetales ham afkortningslrit, og Amtmanden havde

understbttet dette Andragende. Distriktschirurgerne vare for

Tiden sex, og oppebar i Gage 300 Rbd. hver, der, efter Fradrag

af de anordningsmæssige Afkortninger, 7 '/a Procent, udbetaltes

med 278 Rbd. — I Danmark havde Distriktschirurgernes Ltfn

forhen lidt samme Afkortning, men ved kgl. Resol. 1. August

1832 var dette blevet forandret og Lægerne fritagne for disse

Afkortninger. Kammeret finder dette endmere passende for

de islandske Chirurger, som havde mindre Indtægter end de

i Danmark ansatte Læger, og dertil kom, at Landphysikus

Thorstensen, der havde 600 Rbd. i Gage, var, ifbige et til

Finants-Deputationen i sin Tid indgivet Andragende, paa kgl.
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1834. Approbation tilladt at skulle være ukrævet for de ved For.

r^f^r^ 14. Mai 1768 og 12. Juni 1770 befalede Extrapaabud, saa at

16. Juli. ^an kun havde lidt Afkortning af 1 '/3 Procent, beregnet fra

r hans Udnævnelses-Datum den 17. Decbr. 1819, ifolge Forord-

ningerne af 23. Februar 1692 og 23. Januar 1719. Rente-

- kammeret indstiller derfor, at de i Island ansatte Læger maae,

ligesom i Danmark, ifølge kgl. Resol. 1. August 1832, fritages

for alle Gage-Afkortninger, og at de Landphysikus hidtil til—

staaede Eftergivelser approberes. — Rentek. Relat. og Resol.

Prot. 1834 B, Nr. 228. Uddr. i Algreen-Ussings Reskript-

samling for 1834, S. 289.

Vi tillade allem., at de i Island ansatte 6 Distrikts-

Chirurger, saavel som Landphysikus sammesteds, maae,

fra den 4. Januar d. A. at regne, udbetales de dem af

den islandske Jordebogskasse tillagte Gager uden al

Afkortning. Og approbere Vi derhos, at Landphysikus

sammesteds, Thorsteinson, har fra hans Ansættelse den

17. Decbr. 1819 at regne, været fritaget for at svare

det ved Forordn, af 14. Mai 1768 og 12. Juni 1770

befalede Extrapaabud af den ham tillagte Gage. —
Frederiksberg den 16. Julii 1834 1

.

19. Juli. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Indberetning om Selvmordere. Khavn den

19. Juli 1834. — Dette Circulaire er ogsaa sendt til Is-

land og der publiceret i enkelte Jurisdictioner, saasom Reykja-

vik By og Arnæs Syssel 0835). - Canc. 3. Dep. Brevb. 1834,

Nr. 2603-2636; 2. Dep. Brevb. 1834, Nr. 2324-2336. Original-

Aftryk som „Circulaire", 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1834,

S. 594—595. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1834, S. 292.

Ved Reskript af 14. Junii 1754 til Stiftbefalings-

manden over Sjællands Stift er det fastsat, at han vel

i de Tilfælde, hvor Nogen har ombragt sig selv, og

Sagen ikke ta'aler Ophold, maa, efter foregaaende bedst

mulige Examination og Undersogning, resolvere og de-

') communiceret Stiftamtmanden og Amtmændene i Island

ved Rentek. Skriv. 9. August 1834. Rentek. Isl. Copieb.

11, Nr. 113—115.
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cidere, paa hvad Maade og Sted saadanne aflivede

Legemer skulle begraves, ligesom han, efter forefindende

Omstændigheder, kan eragte det at være mest conform

med Loven, men det er derhos paalagt ham, Sagen

med dens Omstændigheder og hans Foranstaltning strax

til Kongen at indberette.

Uagtet denne Bestemmelse, efter sin Natur, maa

være anvendelig ogsaa paa alle andre Overdvrigheder,

modlager Gancelliet dog kun fra enkelte af disse Ind-

beretning om indtrufne Selvmordstilfælde; men, da Saa-

dant fra flere Sider er af Vigtighed, navnligen for der-

ved at komme til Kundskab om Selvmordernes Antal

i Danmark, hvilket man, som et ikke uvigtigt statistisk

Datum, agter for Fremtiden at bringe til offentlig Kund-

skab i Forbindelse med de aarlige Criminaltabeller,

saa skulde man tjenstligst anmode (Tit.) om, herefter,

i Overeensstemmelse med det nævnte Reskript af 14.

Junii 4754, at ville hertil gjore Indberetning om ethvert

i Deres Jurisdiction indtruffet Selvmords -Tilfælde, og

ledsage samme med en Udskrift af det i den Anledning

optagne Forhor. — Det kongei. Danske Cancellie den

19. Julii 1834.

Regulativ for Eirik Olafssons Legat til For- 1& August,

deel for Fattige i Broddanæs Rep i Stranda Syssel,

forfattet af Sysselmanden i Stranda Syssel og

Repstyreren i Broddanæs Rep. Melum og Snartar-

tunga den 16. August 1834. — see kgi. Confirma-

tion 18. April 1835.

Cancellie-Skrivelse til Stiftsovrigheden i Island, 16. August,

ang. det forrige islandske Landoplysnings-Selskab

og Bogtrykkeriet. Khavn den 16. August 1834.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 3063 (blank i Brev-

bogen).
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1834. I Henhold til allerho'ieste Resolutioner af 28. Septbr.

l^August
og19.Septbr. 1832, hvorved Stiftsøvrigheden i Island

blev befalet at overtage det det forrige Landoplysnings-

Selskab tilhbrende Bogtrykkene fra nu afdode Cfraad

Stephensen, samt ibvrigt at opgjbre med ham det Of-

fentliges Krav paa ham for Bestyrelsen saavel af Sel-

skabet som Bogtrykkeriet, har Hr. Stiftamtm. og Deres

Hdiærv., i Forbindelse med Deres tidligere af 3. Marts

1832 og 3. Marts 1833 ved Skrivelse af 31. Decembr.

f. A. underrettet Cancelliet om, hvad der er foranstaltet

saavel i Henseende til Modtagelsen og Realisationen af

de Landoplysnings -Selskabet tilhbrende Boger og Ef-

fekter og Afgjbrelsen af det Offentliges Krav paa Gon-

ferentsraad Stephensen, eller nu hans Arvinger, som i

Henseende til Bogtrykkeriels fremtidige Drift og Op-

gjorelsen af sammes Status, hvorhos endelig er frem-

sendt Regnskab over Stiftelsens Indtægter og Udgifter

fra \. Mai 1832 til ultimo Decembris 1833.

I Anledning heraf skulde Cancelliet, der med For-

nbielse har erfaret det heldige Resultat af Hr. Stift-

amtm." og D. Hbiærv.* Bestræbelser i den omhandlede

Henseende, ikke forbigaae tjenstligst at melde, at de i

den modtagne Beretning berbrte Foranstaltninger, af

hvilke i Særdeleshed den, hvorved Bogtrykkeriet er

overladt i Forpagtning til Sekretair O. Stephensen i 40

Aar, fra Fardag 1834 til samme Tid 1844 for en aarlig

Afgift af 160 Rbd. r. S. m. v., er indstillet til Gollegiets

Sanction, aldeles bifaldes, ligesom og mod det ind-

sendte Regnskab Intet er fundet at erindre. — Det kgi.

Danske Gancellie den 16. August 1834.

23. August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Skalholt Kirkes Ret til en Ydelse

af Efra-Langholt. Khavn den 23. August 1834.

— Rentek. lal. Copieb. 11, Nr. 139.
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Hr. Stiftamtm. har ved behagelig Skrivelse af 23. 1834.

Oktbr. f. A. forlangt Oplysning om, hvorvidt en Iskylda
23. August

eller endog Afgift af 40 Al. af Jorden Efra- Langholt,

der indtil Fardag ^ 81 3 er fort til Indtægt i Regnska-

berne for Administrationen af det forrige Skalholts Bi-

spestol tilhbrende usolgte Jordegods i Arnæs Syssel,

men senere er bleven erlagt til Skalholts Kirke, maa

ansees at burde fblge bemeldte Jord, eller at tilhore

fornævnte Kirke.

Efter at Kammeret i Anledning heraf har corre-

sponderet med det danske Cancellie, skulle vi ikke

undlade tjenstligst at melde Hr. Stiftamtm. til behage-

lig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for Vedkom-

mende, at efter de oplyste Omstændigheder vil der

ikke haves Noget imod, at Skalholts Kirke fremdeles

beholder denne Indtægt. — Rentekammeret den 23.

August 4834.

Directionen for Universitetet og de lærde 6. Septbr.

Skolers Skrivelse til Stiftsovrigheden over Island,

ang. Adgangsprove ved Besssatad Skole. Khavn

den 6. Septbr. 1834. — Original i Bispe-Archivet i

Island. Univ. Dir. Brevb. 1834, Nr. 961. Algreen-Ussings

Reskriptsamling 1834, S. 349.

Efter hvad af Stiftsovrigheden i behagelig Skrivelse

af 26. Juli d. A. er yttret i Anledning af et indgivet

Andragende, hvori fbrste Lærer ved Bessestæd lærde

Skole, Lector Johnsen, har foreslaaet, deels at de Di-

sciple, der onskes optagne i bemeldte Skole, maatte,

naar de ikke have hjemme altfor langt fra Bessestæd,

underkastes en forelbbig Prbve, forinden de kunde op-

tages, deels at den i Anordn, af 3. Mai 1743 foreskrevne

Provetid af 3 Aar, forinden hvis Udlbb en Discipel ikke

kan udvises af Skolen, maatte, i Overeensstemmelse

med Bestemmelsen i Forordn, af 7. Novbr. 1809, for-
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4834. kortes til eetAar, maa Directionen med Stiftsøvrigheden

^SeptbT være en^ * at ansee ^ et ^or ^B^SSt? at førstnævnte af

disse Forslag indtil videre udsættes, hvorimod man bi-

falder, at sidstnævnte Forordnings § 59, hvorefter eet

Skoleaar skal ansees som fuldkommen Provetid til at

kunne bortvise en Discipel fra Skolen, naar Pluraliteten

af Skolens Lærere troe at have tilstrækkelig Vished om,

at han er uskikket til Studeringer, indtil videre tages til

Fblge i Bessestæd lærde Skole.

Dette meldes tjenstl. Stiftsdvrigheden til behagelig

Efterretning og til Bekjendtgjbrelse for Lector Johnsen.

Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 6. Septembr. 1834.

6. scptbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udredelse af Reise-Udgifter til Dyr-

læger. Khavn den 6. Septbr. 1834.— Rentek. Isl.

Copieb. 11, Nr. 167.

Efter at Kammeret har modtaget Hr. Stiftamtm." be-

hagelige Betænkning af 25. Juli d. A., betræffende Ud-

redelsen af de Udgifter, der i Fremtiden maatte fore-

falde ved Reiser, som Dyrlæge Finnbogasen efter Ordre

foretager under en eller anden Epidemie blandt Crea-

turerne paa Island, skulle vi ikke undlade tjenstligen

at melde, at Kammeret bifalder, at slige Udgifter i de

enkelte Tilfælde, der kunne forefalde, fremtidigen ud-

redes ved Repartition paa Amtet, ligesom de andre

Udgifter, der saaledes lignes. — Rentekammeret den

6. Septembr. 1834.

20. Septbr. Cancellie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn

deil 20. Septbr. 1834. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1835, samt i alle Nord- og

Oster-Amtets Jurisdictioner, med Undtagelse af Thingb Syssel

(1885), og skulde ifolge Plak. 11. Mai 1819 gjelde i Island
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for Halvaaret fra 1. Januar til 30. Juni 1835. — Canc. 2. De- 1834.

partern. Registrant XXXV, 238 (1834, Nr. 582). Original-—^*—
Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1834, S. 739. Qvart-

20# SePtbr -

Forr. for 1834, S. 359 j Rubr. hos Schou XXI, 133.

Plakat, angaaende Qvartals - Coursen for Oktober,

November og December Maaneder 1834.

Af den i Overeensstemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1834 skulle modtages i alle de Sblvbeta-

linger, der, efter allerhoistbemeldte aabne Brev, kunne

afgjb'res med Rigsbanksedler, bestemt til 2O6V4 imod
'

100 Specier eller 200 Rbdlr. Solv, saa at 1 Rbdlr.

Sblv i alle foranfbrte Tilfælde kan betales med 1

Rbdlr. 3 Sk. i Rigsbanksedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Underretning. Det kongelige Danske Cancellie den 20.

Septembr. 1834.

Cancellie-Plakat ang. Afdragsrettens Ophævelse 23
«
SePtbr-

mellem Danmark og Belgien. Khavn den 23. Septbr.

1834. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1835, samt i nogle af Landets Jurisdictioner, saasom

:

Skaptafells, Rångårvalla, Snæfellsnæs og Bardastrands Sysseler,

samt alle Sysseler i Nord- og Oster -Amtet (1835), Arnæs,

Myra og Hnappadals, samt Dala Sysseler (1840). — Udvidet

til at gjelde for Island ved Reskr. 27. Marts 1835 og Canc.

Circ. 2. April 1839. — Canc. 2. Departem. Registr. XXXV,
238b—240 (1834, Nr. 584). Original-Aftryk hos Schultz. Coll.

Tid. for 1834, S. 745—747. Qvart-Forr. for 1834, S. 361-363;

Schou XXI, 134-135.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse mellem Danmark og Belgien.

Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmark og

Hans Majestæt Belgiernes Konge ere komne overeens

x: B. 36
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1834. dtø, gjensidigen at ophæve Afdragsretten mellem samt-

23. Septbr. lige Danske og Belgiske Stater, er der under 21. Marts

sidsti. derom udstedt en Declaration, hvis Bestemmelser,

som ere traadte i Kraft den 25. Mai næstefter, herved

bekjendtgjdres til Efterretning og bettårig Iagttagelse:

1) Ved Formues Udførsel fra Kongeriget Danmark

til Hans Majestæt Belgiernes Konges Stater, eller fra

disse til de Danske Stater, hvad enten saadan Udførsel

skeer formedelst Arv, Gave, Salg, Udvandring eller i

andre Tilfælde, skal intet Afdrag (jus detractus, gabella

hereditaria) eller Borlflytningsafgift (census emigrationis)

for Fremtiden fordres eller modtages, da al saadan

Afgift skal være aldeles afskaffet mellem hine Stater

saavel i deres hele nuværende som tilkommende Ud-

strækning. — 2) Denne Bestemmelse strækker sig ikke

alene til de Afgifter og Paalæg af ovennævnte Slags,

der udgjore en Deel af Statsindtægterne, men og til

dem, der hidtil maatte være tilfaldne Provindser, Byer,

Jurisdictioner, Gorporationer, Distrikter eller Commiiner,

saa at de respective Undersaatter i den ene elier anden

Stat, som udfore Midler, eller hvem saadanne med

hvilkensomhelst Adkomst tilfalde, ikke i den Anledning

skulle være underkastede andre Afgifter eller Paalæg,

end dem, der, være sig med Hensyn til Arv, Salg eller

anden Eiendoms Overdragelse, paa lige Maade svares

af de kgl. Danske og Belgiske Undersaatter, ifølge de

Love og Anordninger, som gjelde, eller i Fremtiden

maatte udkomme i bemeldte Stater. — 3) Nærværende

Conventjon er ikke alene anvendelig paa al saavel i

Fremtiden faldende som allerede falden Arv, men over-

hovedet paa enhver Overdragelse af Formue, hvis Ud-

førsel endnu ikke er iværksat. — 4) Da denne Con-

vention kun angaaer Formue og sammes frie Udførsel,

blive Lovene angaaende militair Tjeneste i fuld Kraft

i de respective Stater, ligesom og begge Begjeringer i

ingen Henseende ere indskrænkede ved nærværende

Overeenskomst i for Fremtiden at anordne, hvad de
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med Hensyn til denne Gjenstand maalte finde tjen- 1834.

ligt. —- Det kongl. Danske Gancellie den 23. Sepiembr. ^TT^TtT'
1834.

*

Cancellie - Plakat ang. nærmere Bestemmelser 25. septbr.

med Hensyn til fremmede Consnlers Rettigheder.

Khavn den 25. Septbr. 1834. — Bekendtgjort i Sy-

nodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1885, og i adskillige Juris-

dictioner i Island, saasom Reykjavik, Isafjords Syssel (1835),

Skaptafells, Hunavatns og begge Mula Sysselerne (1836)$ —
men er ikke udvidet til at gjeide for dette Land, og ikke ud-

givet paa Islandsk. Den optages her i Henhold tilkgl. Resol.

25. April 1821 og paa Grund af dens almindelige Indhold. —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXV, 242-243 (1834, Nr. 588*).

Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1834, S. 747-749.

Qvart-Forr. for 1834, S. 363-364 ; Schou XXI, 135-136.

Cancellie-Plakat angaaende en nærmere Bestem-

melse af den allerhbieste Resolution af 25. April 1821

om herværende fremmede Gonsulers Rettigheder.

Paa en af det kongel. Departement for de uden-

landske Sager allerund. nedlagt Forestilling, angaaende

en nærmere Bestemmelse af den allerhbieste Resolution

af 25. April 1821 om herværende fremmede Consulers

Rettigheder, har det under 5. f. M. behaget Hans Ma-

jestæt allern. at forandre den fbrsle Passus af bemeldte

allerh. Resolution derhen:

1) at kongl. Undersaatter, ved i de kgl. Slater at

udnævnes til og anerkjendes som fremmede Consuler

eller Consular-Agenter af hvilkensomhelst Classe, her-

efter ikke skulle erhverve nogen Fritagelse for person-

lige Forretninger, der efter Ombud paaligge en Slads

Borgere og Indvaanere, eller for andre borgerlige Byr-

der, der medfbre personlige Forretninger, ligesaa lidet

som Fritagelse for Byrder og Afgifter, enten personlige

eller saadanne, der flyde af deres hidtil hafte borger-

lige Stilling med Hensyn til Eiendom, Næring eller For-

mue, dog saaledes, at den de hidtil anerkjendte frem-

86*
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1834. mede Gonsuler, der ere kongl. Undersaatter, tilstaaede

25

_
Septbr^^

r * ta^ ft 'se ^or Person^Se borgerlige onera forbeholdes

dem, saalænge de uafbrudt vedblive at være fremmede

Gonsuler enten i deres nuværende eller i en forandret

Qualitet. — Hvorhos det endvidere har behaget Hans

Majestæt allern. at approbere : 2) at det i Henseende

til kongl. Undersaatter, der i Helsingber for Fremtiden

udnævnes til og anerkjendes som fremmede Gonsuler

eller Consular-Agenter af hvilkensomhelst Rang, i Eet

og Alt maa have sit Forblivende ved den allerhbieste

Resolution af 25. April 1821; samt endelig 3) at

den Fritagelse for enhver personlig Byrde og for per-

sonlige Afgifter, som i ovenmeldte allerh. Resolutions

2. Passus er tilstaaet de fremmede Magters Undersaat-

ter, der som fremmede Gonsuler indsendes i de kgl.

Stater, maa forstaaes derhen, at den ikke alene til-

kommer saadanne Gonsuler for deres egen Person, men

ogsaa for deres Familie og Bbrn, saalænge disse ikke

have erhvervet nogen særskilt og uafhængig borgerlig

Stilling her i Landet.

Hvilket herved kundejores alle Vedkommende til

fornoden Efterretning og allerund. Efterlevelse. — Det

kgl. Danske Gancellie den 25. Septembr. 1834.

27. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Opbud af det kongelige Jordegods

paa Vestmannoerne. Khavn den 27. Septembr.

1834. — Denne Skrivelse er publiceret paa VestmannOerne.

Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 221.

Ved Hr. Stiftamtm.« behagelige Skrivelse af 16.

f. M. har Kammeret modtaget en Udskrift af den under

24. Juni d. A. afholdte Auclionsforretning, hvorved det

Hs. Maj 1
.
Kongen tilhorende Jordegods paa Vestmanno

har været opbuden til Borlsælgelse, og -hvorved i det

Hele blev for samme buden 11,850 Rbd. r. S.
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At Kammeret, efter de af Hr. Stiftamtm. meddelte 1834.

Oplysninger, maa være enigt med Dem i. at de paa ^T^^r"
ovennævnte Auction i det Hele gjorte Bud ei qualificere

sig til Approbation, skulle vi ikke undlade herved at

melde Dem til behagelig Efterretning, med tjenstlig

Anmodning om, at Vedkommende desangaaende maatte

blive tilkjendegivet det Fornodne. — Rentekammeret

den 27. Septembr. 1834.

Kongelig Confirmation paa Pastor Olaf Sivert- 8- oktb**

sens og Hustrues Legat til en Stiftelse paa Flato.

Khavn den 3. Oktobr. 1834. — Sognepræsten til

Flatb og Mule, Olafur Sivertsen, og Hustru, Johanna Friorika,

havde ved en den 6. Oktobr. 1833 oprettet Disposition grund-

lagt en Stiftelse paa Flato i Bardastrands Syssel, hvis Formaal

var at befordre nyttige Kundskaber, Sædelighed og Dygtighed

hos Indbyggerne i Communen Eyja-hrepp og Flatb' Sogn. —
1 denne Hensigt skjenkede Præsten og Hustru 100 Bind nyt-

tige Bbger og 100 Rbd. r. S., der vare bestemte til at sættes

paa Rente i den kgl. Jordebogskasse; dette skulde være Com-

munen Eyjahrepps og Flatb Sogns evindelige Eiendom. Frem-

deles tillagde de den nævnte Stiftelse, fra 1835 og saalænge

de begge levede, 4 Rbd. r. S. aarlig, idet de forudsætte, hvis

Flere maatte ville understbtte denne Plan, at Stiftelsen med

Tiden vil kunne indsætte paa Rente i den kgl. Kasse af dens

oplagte Midler endydermere 25- 50—75 eller 100 Rbd. r. S. —
Til Bestyrere for Stiftelsen udnævnes Præsten og Repstyreren,

samt to gode Mænd i Reppen, valgte af de Fbrstnævnte. Disse

Bestyrere drage Omsorg for: 1") Bbgernes Forvaring, Udlaan

og Brug. — 2) Stiftelsens Regnskabsvæsen; de tage imod

Gaver og Rente-Udbytte af Jordebogskassen, bestemme Præmier

til dem, som udmærke sig fremfor andre Reppens Indvaanere

i Henseende til nyttig Kundskab, Sædelighed og Dygtighed. —
3) De afholde aarlig et Mode paa Flatb den 6. Oktobr. —
Stifternes Bryllupsdag — og træffe da Bestemmelser med Hen-

syn til Bbgernes Udlaan i næstkommende A ar, ^ samt om Præ-

miers Uddeling for det forbigangne. — 4) Bestyrerne holde to

af Sysselmanden authoriserede og beseglede Hovedbbger. I

den ene af disse indfbres Alt, hvad angaaer Stiftelsens Regn-
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1834. skabsvæsen og Anvendelsen af dens Eiendele; i den anden

3. Oktbr. derimod hvad der angaaer Bdgernes Forvaring, Udlaan m. m.

— - Bestyrerne skulle aarligen tilstille Amtmanden Beretning om
denne Stiftelses Tilstand og hvad Nyttigt den har udrettet. —
5) De modtage med Taknemmelighed alle, storre eller mindre,

Gaver, som tilbydes Stiftelsen, hvad enten de ydes i Boger

eller i Penge. De, der vise Stiftelsen nogen særegen Velgjer-

ning, blive dens Æresmedlemmer, og deres Navne oftentlig-

gjores i danske og islandske Blade. Stiftelsen benævnes:

„6lafs Sivertsens og J6hc5nnu Fribrik u Framf ara
s tip tun", og har som Devise paa BSger og Breve Bogstaverne:

. (tO. 5. & J. F. F. L."

Angaaende Stiftelsens Fremgang ere af og til udkomne

Beretninger, hvoraf i Særdeleshed anfb'res: l) en Beretning

indrykket i Sunnanp6st 1835, S. 190—191; — 2) JSkyrslaog

B6kalisti Flateyjar Framfara stiftunar å Breibafiroi. Utgefin af

nurerandi styrendum hennar 1841". Vioeyjarkl. 1842. 24 S. 4*°.

[Formue: Bb-ger 500 Bind; Penge 141 Rbd. 64 Sk.]; —
3) „Skyrsla um Flateyjar framfara stiptun, gefin ut af nuver-

andi styrendum hennar 1844. Onnur deild". Vibeyjarkl. 1844.

14 S. 4«°. [Formue: Boger 600 Bind; Penge 153 Rbd.]; —
4) „Skyrsla um 6. S. og J. F. Flateyjar framfara stofnun,

samin og gefin ut af nuverandi forstboumb'nnum hennar. IIP'.

Reykjavik 1858. 32 S. 8™. [Formue: Boger 1100 Bind; Penge

100 Rd.]. — I Finantsloven for 1860—61 er Stiftelsen bevilget

engang for alle 200 Rd. (Finantslov 31. Marts 1860).

I Begyndelsen af Aaret 1841 dannedes en Filial af Stif-

telsen, kaldet „Flateyjar framfara -stiptunar bréflega félag",

hvis "Vedtægter ere trykte i den ovenfor under Nr. 3 anfbrte

Beretning, S. 11— 14. — Den har udgivet Tidsskriftet Gestur

Vestfiromgur 1—5. Aarg. (1847— 1855. 8™."), hvori ogsaa i hver

Aargang findes en kort Beretning om Stiftelsen. — Canc. 3.

Depavt. Registr. 1834-1836, 116b -117 (1834, Nr. 492j.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at, eftersom hos

Os allerund. er bleven anso'gt og begjært Vor allern.

Gonfirmation paa den af Sognepræst for Flato' og Mule

Menigheder i Bardeslrands Syssel under Vester- Amt

paa Vort Land Island, Olav Sivertsen og Hustru Johanne

Frederikke Sivertsen, under 6. Oktobr. f. A. oprettede

og herhos in originali heftede Disposition, indeholdende

et Legat i Boger og Penge til Fordeel for Flato Rep,

•»Bi \%\ —



Kgl. Confihmation paa Flato Stiftelse. 567

af hvilken Disposition i Vort Danske Cancellie er ind- 1834.

leveret en ligelydende verificeret Gjenpart med lige- ^"qi^.
ledes vedheftede Fortegnelse over de i Dispositionen

ommeldte Boger, saa ville Vi denne Disposition i alle dens

Ord, Clausuler og Punkter, saaledes som den her fin-

des, allern. have confirmeret og stadfæstet, saa og her-

med confirmere og stadfæste samme.

Forbydende Alle og Enhver imod det, som fore-

skrevet staaer, Hinder at gjore. — Givet i Vor kongl.

Residentsstad Kjbbenhavn den 3. Oktobr. 1834. [ad

mandatum«]

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over is. oktbr.

Island, ang. Moderation i Jordafgifternes Erlæg-

gelse af de kgl. Godser i Sonder-Amtet Khavn

den 18. Oktobr. 1834. — Rentek. Isl. Copiebog 11,

Nr. 279.

Hr. Stiftamtm. har ved behagelig Skrivelse af 23.

August d. A. underrettet Kammeret om, at De, da den

Tilladelse for Leilændingerne paa flere af de kongel.

Godser i Sonder-Amtet, til at maatte, ifcilge Kammerets

Skrivelse af 10. Marts 1832, erlægge den halve Land-

skyld med 4V« Sk. Solv pr. Alen, ophorer ved Fardag

1834, har, efter de forefundne Omstændigheder, tilladt,

al Leilændingerne paa Arnæs Syssels Jorder, Bjarne-
• •

næs Ombudsjorder, samt Ostfjords-Jorderne og Hænge-

godset, maae i de tvende næstpaafolgende Fardagsaar,

nemlig fra Fardag 1834 til Fardag 1836, erlægge be-

meldte halve Landskyld med 1 Specie for 24 Alen.

At Kammeret efter de meddelte Oplysninger, paa

forventet allernaad. Approbation, bifalder denne af Hr.

Stiftamtm. fdiede Foranstaltning, skulle vi ikke undlade

tjenstligen at melde til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjbrelse for benævnte Jorders Administratorer

og ovrige Vedkommende. — Rentekammeret den 18.

Oktobr. 4 834.
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1834. Kongelig Resolution ang. Finantskassens Til-

12. N^b^ skud til Jordebogskassen i Island i Aaret 1833.

Khavn den 12. Novembr. 1834. — Rentek. Reiat.

og Resol. Prot. 1834 D, Nr. 370. Jevnf. Ny Félagsrit X, 39.

Vi tillade allern,, at det Tilskud, som i Aaret 1833

er afgivet fra Finantskassen til den islandske Jorde-

bogskasse, passerer til Udgift for den forstnævnte Kasse.

— Kjobenhavn den 12. Novembr. 1834.

is.Novbr. Kongelig Resolution ang. Gagétillæg og Hus-

leiehjælp for en Adjunkt ved Bessastad Skole.

Khavn den 18. Novembr. 1834. — i Universitets-

og Skole-Directionens Forestilling 12. Novembr. bemærkes, at

den ældste Adjunkt ved Bessastad Skole, Dr. Scheving, havde

500 Rbd. i Gage, de andre to Adjunkter derimod den sæd-

vanlige Adjunktgage, 400 Rbd. hver. Den ældste af disse,

Adjunkt Egilsen, som havde tjent paa sin nuhavende Gage

siden 1819, havde nu sbgt om Tillæg og Husleiehjælp, det

sidste fordi de ham til Bopæl overladte Værelser vare* saa for-

faldne, at han snart vilde nodsages til at forlade dem. Rente-

kammeret havde erklæret, at der ikke var Noget imod, at

disse Belbb kunde blive betalte af Skolens Midler. — Univ.

Direct. Forestillinger 1834, Nr. 1587. *

Vi ville allern. have Adjunkt ved Bessested lærde

Skole, Sveinbjbrn Egilsen, forundt et aldeles afkortnings-

frit Gagetillæg af 100 Rbd. Sblv, ligesom ham ogsaa

fra den Tid af, da han, formedelst Beskaffenheden af

de ham nu indrommede Værelser, nodes til at forlade

dem, og indtil en anden passende Bolig kan anvises

ham, tilstaaes en Husleie-Godlgjbrelse af 50 Rbd. Sblv

aarlig, alt af Bessested lærde Skoles i den islandske

Jordebogskasse indestaaende Midler. — Kjobenhavn den

18. Novembr. 1834 K

") communiceret Stiftsøvrigheden over Island samt Rente-

kammeret ved Univers. Direct. Skrivelser 6. Decbr. 1834.

IJriv. Dir. Brevb. 1834, Nr. 1374—1375.

/
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Kongelig Resolution ang. Bevilgelse af Com- *834.

munitets-Stipendium for en Studiosus Chirurgiæ.
18 Novbr -

Khavn den 18. Novembr. 1834. — I Universitets

og Skole-Directionens Forestilling 12. Novembr. bemærkes, at

det hyppigere var Tilfældet, at unge Mænd fra Island, som
vare dimitterede fra Skolen eller privat, ikke kunde forend

efter flere Aar komme til Universitetet, hvor de da, paa Grund
af deres fremrykkede Alder, foretrak at studere Chirurgie, som
ikke krævede Examen Artium, og sbgte tillige at nyde godt

af de i Reskr. 8. April 1768, kgl. Resol. 14. Januar J 803 og
•

Reglement 30. Juli 1818 § 15 givne Udsigter til academiske

Stipendier, da derved bevilgedes tre islandske medicinske

og chirurgiske Studerende Communitetets tredie Grad, eller

2 Rbd. Sc5lv ugentlig og fri Bolig paa Regentsen i 3 Aar,

under den Betingelse, at de tog Examen Artium og efter fuld-

endt Studium gik tilbage til Island. I den senere Tid havde

dog nogle Islændere sogt og erholdt Dispensation fra Examen
Artium C^-gl. Resol. 28. Januar 1832), men uden da at erholde

Regents, da Pladsen paa denne Stiftelse ansaaes for at være

forholdsmæssig for stærkt optaget af islandske Studenter, som

ifølge deres Privilegium havde Fordring derpaa.

Islænderen Jon Hjaltalin, som 1830 var dimitteret af Dom-

kirkepræst Oddsen og siden havde studeret Lægevidenskaben

hos Landphysikus Thorstensen, 27 Aar gammel, havde sbgt

om Communitets-Stipendiets tredie Grad, uden Regents, i 1 '/a

Aar, hvortil det theologiske Fakultet ogsaa havde anbefalet

ham. — Univ. Direct. Forestillinger 1834, Nr. 1586.

Vi ville allern. have Islænderen John Hjaltelin,

uagtet han ikke har underkastet sig Examen Artium, i

en Tid af 1 Va Aar forundt det for islandske Stude-

rende, der lægge sig efter Medicin og Chirurgie, be-

stemte Stipendium af Communitetets tredie Grad, imod

at han ved ethvert Halvaars Slutning ved Altester fra

de academiske Lærere godtgjor, at han med Flid og

Held vedbliver at dyrke det chirurgiske Studium, samt

forpligter sig til, efter sammes Fuldendelse, at vende

tilbage til Island. — Kjbbenhavn den 1 8. Novbr. 1834 \

') communiceret det theologiske Fakultet ved Kjøbenhavns

Universitet ved Direct. Skrivelse 29. Novbr. 1834. Univ.

Dir. Brevb. 1834, Nr. 1335.
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1834. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

^J^^ Island, ang. Oversættelser af Akter i private

Sager. Khavn den 22. Novembr. 1834. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 4317.

Assessor i den kongelige islandske Landsoverret,

Sveinbjornsen, har i en hertil indkommen Forestilling

udbedet sig Gancelliets Resolution for, om han kan

ansees pligtig til uden Betaling at oversætte Akterne i

en privat Sag, fordi den Part, som vil appellere lil

Hbiesteret, angives at ville sbge at erholde fri Proces,

eller om han ikke kan forlange, at den, der requirerer

saadan Oversættelse uden Betaling, skal forevise et

ham meddeelt beneficium paupertatis eller processus

gratuiti. - i'^ r

Cancelliet skulde i Anledning heraf tjenstl. melde,

at en saadan Oversættelse ikke kan paastaaes meddeelt

uden Betaling, med mindre Requirenten godtgjor, at

der er forundt ham fri Proces i den paagjeldende Sa^.

Ved at anmode Hr. Stiftamtm. om, behageligen

at ville underrette Assessor Sveinbjornsen herom, skulde

man, paa Grund af en i hans Forestilling forekommende

Yttring om, at et Beneficium paupertatis eller processus

gratuiti formentlig ikke gjelder i Henseende til andre

Retshandlinger end dem, der foretages efter at Bene-

ficiet er meddeelt, og at navnligen en Akts Oversæt-

telse ikke kan antages at være en saadan Retshand-

ling, hvorpaa Beneficiet er anvendeligt, tjenstligst bede

Dem gjbre Assessoren opmærksom paa, at Beneficiet

ogsaa angaaer tidligere passerede Retshandlinger, der

i Oversættelse attraaes fremlagte for vedkommende

Ret. — Det kongl. Danske Cancellie den 22. Novembr.

•) ved Canc. Skr. 30. Decbr. 1834 er Meddelelse herom af-

gaaet .til Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet. Canc

3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 4795.

*
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Directionen for Fonden ad usus publicos 1834.

Skrivelse til Rentekammeret, ang. Andragende
28 * Novbr-

om Understøttelse for en ung Mand fra Island

til at oplæres i Havedyrkning m. v. Khavn den

28. Novembr. 1834. — Missivebog for Fond. ad usus

public, '/s 34— 3 '/n 35, S. 134—135. (Journ. 9, 244).

Vedlagte tilbagefblgende Ansbgning med Bilag,

hvori Viceprovst og Capelian lil Valthiofstad i Norder-

Mule Syssel i Island, Stephen Arnesen, anholder om
en Understbltelse, for at hans Son Paul Stephensen

kunde i nogle Aar opholde sig her i Landet, for at op-

læres i Havedyrkning, Kartoffelavl, Træplantning m. m.,

har Directionen for Fonden ad usus publicos modtaget med
det kgl. Rentekammers behagelige Skrivelse af 1 8. Oktobr.

d. A., hvori velbemeldte Gollegiura anbefaler Suppli-

kauten til at komme i Betragtning til Understottelse af

Fonden.
N

Directionen har ved den Understottelse, den i sin

Tid udvirkede af Fonden ad usus publicos til islandske

Bbndersbnners Oplæreise i del, der kunde være dem

nyttigt naar de droge tilbage til Island, viist, at den

har anseet en saadan Foranstaltning gavnlig; derved

var det forste Forsbg gjort. Nogle gode Frugter har

det vist ogsaa baaret, men naar et saadant Middel skal

vise sig ret virksomt, maa det i en længere Tid uaf-

brudt anvendes, og det havde derfor vist været bnske-

ligt, om i de siden forlbbne Aar flere unge Islændere

vare hidkomne og havde nydt en lignende Dannelse.

Men, denne Overbeviisning uagtet, vilde Directionen

ikke have fundet sig foranlediget lil at anbefale de

dertil medgaaende Omkostninger til at udredes af Fon-

den ad usus publicos, hvis Sag det ikke kan være at

understbtte Alt, hvad der er til det almene Bedste, og

mindst naar der gives Fonds, hvorpaa der billigen kan

gjores nærmere Krav, f. Ex. i det givne Tilfælde Islands

Jordebogskasse.
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1834. Man maa derfor tjenstligst overlade denne Sag til

28

-

*Novbr^
(^ e ^ Rentekammers behagelige Afgjorelse. — Direc-

tionen for Fonden ad usus publicos den 28. Novembr.

1834.

20. Decbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. Portobetaling

af Umyndiges og offentlige Stiftelsers Penge og

Papirer, som sendes med Posterne. Khavn den

20. Decembr. 1834. — Rentek. isl. Copiebog 11,

Nr. 415.

Hr. Amtm. har i behagelig Skrivelse af 4. September

d. A. forespurgt, om der af Kirkers, offentlige Stiftelsers og

Umyndiges Penge, som med Posterne i Island frem-

sendes til Landfogderiet, for at indsættes til Forrenteise

i den kongl. Kasse, samt af de for disse tilbagesendte

Qvitteringer og Obligationer, bor svares Porto eller ikke.

Efterat have i Anledning heraf corresponderet med

Stiftamtmand Krieger og Amtmand Thorsteinson, skulle

vi ikke undlade at melde Hr. Amtm. til behagelig Un-

derretning og Bekjendtgjbrelse for Vedkommende, at

saadan Portofrihed ikke findes hjemlet ved de for Post-

væsenet i Island emanerede Bestemmelser. — Rente-

kammeret den 20. Decembr. 1834.

30. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester-

Amtet i Island, ang. en Mands Andragende om Tilla-

delse til selv at dele mellem sine Arvinger. Khavn

den 30. Decembr. 1834. — Canc. 3. Depart. Brevb.

1834, Nr. 4792.

I en med Hr. Amtm/ paategnede Erklæring af 13.

f. M. hertil indkommen Ansbgning, har Studiosus Boy Bene-

diktsen af Staderfell i Dale Syssel anholdt om Tilla-

delse til at bestemme, hvorledes det ham og Huslrue



Canc. Skriv. ang. Sblvskifte. 573

30. Decbr.

tilhorende Jordegods skal, efter deres Dod, uden Skifte- 1834.

rettens Mellemkomst deles imellem deres myndige og

umyndige Arvinger.

Man skulde i Anledning heraf til fornoden Efter-

retning og videre Bekjendtgjbrelse tjenstlig melde, at

del Ansbgte ikke kan bevilges. — Det kongl. Danske

Gancellie den 30. Decembr. 1834.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- so. Decbr.

Amtet i Island, ang. Andragende om Tilladelse

til at sidde i uskiftet Bo. Khavn den 30. Decbr.

1§34. — Canc 3. Depart. Brevb. 1834, Nr. 4794.

I en med Hr. Amtm." Erklæring af 13. f. M. her-

til indkommen Ansogning have Studiosus Boy Bene-

dictsen af Staderfell i Dale Syssel og Hustru, Jardtrud

Benedictsen, anholdt om Bevilling til, at den Længst-

levende af dem maa forblive hensiddende i uskiftet

Bo, og at efter sammes Dod deres Arvinger maae med
Samfrænder uden Skifterettens Mellemkomst dele Boet.

Man skulde i Anledning heraf til fornoden Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstlig melde, at

det Ansbgte ikke kan bevilges. — Det kongl. Danske

Gancellie den 30. Decembr. 1834.

Kongelig Resolution ang. Understottelse for si. Decbr.

Vester-Amtets oeconomiske Fond. Khavn den

31. Decembr. 1834. — I Rentekammerets Forestilling

23. Decbr. 1834 bemærkes, at Amtmanden over Islands Vester-

Amt, Thorsteinson, havde tilstillet Rentekammeret en af ham
verificeret dansk Oversættelse af et ved kgl. Resol. 4. Juni

i830 approberet Regulativ for den ved private Sammenskud

stiftede saakaldte oeconomiske Fond for bemeldte Amt, hvis

Formaal var ved Præmier at befordre al Slags Jorddyrkning,

Fiskeri, Huusflid og overhovedet enhver nyttig og for menig

Mand vigtig Næringsgreen. Adgang til Præmie stod aaben

for Alle, men dog især for fattige, stræbsomme og retskafne
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1834. Mænd i Bondestanden. Ingen Præmie maatte være mindre

31. Decbr. en^ 5 Rbd. Samtlige verdslige Embedsmænd, de fleste Han-
-
- delsmænd og mange af Bondestanden havde, efter Amtmandens

Indbydelse og Anmodning, allerede bidraget i større eller

mindre Grad til Fondens Forøgelse, saa at dette ved Udgan-

gen af sidstafvigte Aar var voxet til 700 Rbd. r. S. paa Rente

og 50 Rbd. r. S. i contant Beholdning hos Amtmanden. Nu
ventede han ikke flere Bidrag, da han i de senere Aar flere

Gange forgjæves havde prdvet paa at tilveiebringe saadanne.

Indtægten var altsaa aarlig kun 28 Rbd., og dette var ikke

tilstrækkeligt til at udfolde nogen større Virksomhed. Fondens

Bestemmelse var, ifølge Amtmandens Yttring, ved mange Præ-

mier, hvis Størrelse skulde bestemmes efter de anmeldte For-

tjenesters Beskaffenhed, at opvække hos Almuen, især hos

den støve og forarmede Husmands- og Strandsidder-Klasse

deraf, Sands for nyttig Virksomhed, som dog ei var af

den Betydenhed, at nogen offentlig Belbnning derfor kunde

ventes. — I forrige og indeværende Aar havde Fondens Di-

rection (Amtmanden og den nærmest boende Sysselmand vare

faste Directeurer) ikkun udbetalt tvende Præmier, hvoraf den ene

paa 16 Rbd. til en kgl. Leilænding paa Os paa Skogarstrand,

der ved Hegn, Tuers Jævning og Anlæg af Kaalhaver bety-

delig har forbedret denne Gaard. Flere Præmier kunde ikke

udbetales af Mangel paa Midler, uagtet flere ei aldeles ufor-

tjente Mænd, især af Husmandsklassen, havde meldt sig eller

ventedes at ville melde sig. Amtmanden anholder derfor om
en kgl. Understøttelse for Fonden, og anseer en fast Capital

af 1000 Rbd. r. S. som den mindste der kunde haves, naar

Fondens Virksomhed ei skulde blive altfor indskrænket.

Da Kammeret var enigt med Amtmanden i, at den af

ham paatænkte Opmuntring, især af duelige Husmænd og

Strandsiddere i Amtet, var en Sag af Vigtighed med Hensyn

til Haugedyrkningens, Agerbrugets og andre Næringsveies

Opkomst, samt da Kongen var Eier af et ikke ubetydeligt

Jordegods i Vester-Amtet, indstilles Fondet til en Understøt-

telse af 300 Rbd. r. S. af den islandske Jordebogskasse. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1834 D, Nr. 423.

Den for Islands Vester-Amt oprettede saakaldte

oeconomiske Fond ville Vi allern. have forundt en Un-

derstøttelse af 300 Rbd. r. S. af den islandske Jorde-

bogskasse, imod at denne Sum anvendes i Overeens-
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stemmelse med det for Fonden i sin Tid forfattede, og 4834.

af Os den 4. Juni 4830 allern. confirraerede Regulativ. 3^"^^.
— Khavn den 34. Decembr. 4834 \

Kongelig Confirmation paa Fundation for det 31. Decbr.

kongelige nordiske Oldskrift-Selskabs faste Fond til

nordiske Oldskrifters Udgivelse m. v. Khavn den

31. Decembr. 1834. — Canc. 2. Dep. Reg. xxxv,
338 b—340 (1834, Nr. 828). — Coll. Tid. for 1835, S. 29-30.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1834, S. 463-464. Den

kgl. Confirmation samt den følgende Fundation er trykt paa

Dansk, Islandsk og Svensk med det kgl. Nordiske Oldskrift-

Selskabs Love. Tredje Udgave. 1846. 8™. Ifolge denne Udgave

er Fundatsen oplæst i Landsover- samt Hof- og Stads-Retten

i Khavn den 19. Januar 1835.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. At eftersom Vor

allerhoieste Confirmation allerunderdanigst er bleven

ansbgt paa vedheftede under 30. Oktbr. d. A. oprettede

„Fundation for det kongelige Nordiske Oldskrifts-Sel-

skabs faste Fond for islandske Oldskrifters Udgivelse

og nordisk Oldkyndigheds Fremme, saa ville Vi bemeldte

Fundation, hvoraf en ligelydende Gjenpart er indleveret,

i alle dens Ord, Clausuler og Punkter, saaledes som

samme her findes, allern. have confirmeret og stadfæ-

stet, ligesom Vi og hermed confirmere og stadfæste

samme, dog at Fundatsen og denne Vor allern. Con-

firmation paa behbrig Maade thinglæses.

Forbydende Alle og Enhver imod det, som fore-

skrevet staaer, Hinder at gjbre. — Givet i Vor Residents-

stad Kjbbenhavn den 31. Decembr. 4834.

f.Fundation for det kgl. Nordiske Oldskrift-Selskabs

faste Fond for islandske Oldskrifters Udgivelse og nor-

disk Oldkyndigheds Fremme.

') communiceret Amtmanden over Vester-Amtet Thorsteinson

ved Rentek. Skriv. 10. Januar 1835. Rentek. Copieb. 11,

Nr. 457.
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1834. 4) Det kgl. Nordiske Oldskrift - Selskab har ifølge

31. Decbr. sine Vedtægter oprettet et fast Fond, hvis aarlige Renter

ere bestemte til udelukkende at anvendes fornemmelig

til islandske Oldskrifters Udgivelse og Fortolkning, og

ibvrigt til nordisk Oldkyndigheds Fremme i Almindelig-

hed. Grundlaget for dette Fond udgjor den, ifolge

Regnskabet over Selskabets Pengevæsen for næst af-

vigte Aar 1833, nu oplagte Capital 12,500 Rbd. Solv,

som er funderet i en kgl. 4 pCts. Obligation. — 2) Til

dette Fonds successive Forbgelse anvendes: a) alle de

bestandige Bidrag af 50 Rbd. r. S., som Medlemmerne

erlægge een Gang for alle ved deres Optagelse (de

udenfor Norden samtlige, de her i Norden efter ved-

tagen Bestemmelse istedenfor aarligt Bidrag); b) lige-

ledes alle storre Donationer; og c) i det Tilfælde at

disse bestandige Bidrag og Donationer noget Aar skulde

udgjbre mindre end en femte Deel af Aarets hele Ind-

tægt, skal dog en saa stor Deel af denne oplægges og

foies til Fondet. —- 3) Det paaligger Selskabets Besty-

relse at vaage over, at denne Bestemmelse hvert Aar

iagttages, og navnligen Kassereren at meddele i Regn-

skabet Oplysning om, at det behbrige Belbb er oplagt

og fbiet til Fondet, ligesom ogsaa Revisorerne hvert

Aar maae afgive Erklæring desangaaende til Offentlig-

gjbrelse i Selskabels Beretninger. — 4) Den saaledes

Tid efter anden oplagte Capital, som udgjor Selskabets

faste Fond, maa ingensinde ved nogensomhelst Beslut-

ning af Selskabet eller dets Bestyrelse formindskes, og

til Sikkerhed for denne Bestemmelse skal den Obliga-

tion, som udgjor det grundlagte Fond, saavelsom de,

hvormed dette herefter formeres, forsynes med Paa-

tegning om, at de i Overeensstemmelse hermed 1

ikke

kunne sælges eller paa anden Maade overdrages.

Denne Fundats er i Overeensstemmelse med Sel-

skabets Vedtægter og tidligere tagne Bestemmelser paa

det i Dag afholdte Mode eenstemmig antagen, hvorefter

samtlige Medlemmer nu og i Fremtiden sig have at
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rette og samme i alle dens Ord, Clausuler og Puncter 1834.

noiagtigen at efterleve. — Dets til Bekræftelse under 31. Decbr.

vore Ilænder og Selskabets Segl. — Kjobenhavn i det
_r~

kgl. Nordiske Oldskrift-Selskab den 30. October 1834.

Schlegel, Finn Magnusen, C. G. Rafn, J. F. Magnus,

Formand. Vice-Formand. Secretair. Kasserer.

(L. S.)

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 1835.

Islands Vester-Amt, ang. Oversendelse af Tegninger 10
-
Januar-

til Seilbaade. Khavn den 10. Januar 1835. —
Denne Rentekammer-Skrivelse er i Aaret 1835 bekjendtgjort i

Myra og Hnappadals Syssel. — Rentek. isl. Copiebog 11,

Nr. 445.

Foranlediget af et med Hr. Amtm.' behagelige

Betænkning af 3-1 . Juli f. A. hertil indsendt Andragende,

hvorved Kjobmand Thorlacius paa Stykkesholm an-

holder om at vorde forsynet med en Tegning og Model

til en af de saakaldte Sbllingske Lodsbaade, til An-

vendelse ved Havfiskeriet under Island, har Kammeret,

efter dets Anmodning til Admiralitets- og Commissa-

riats-Collegiet, nu derfra modtaget 3 i fornævnte Hen-

seende forfattede Tegninger, hvilke vi ikke skulle und-

lade hoslagte at tilstille Hr. Amtm. til Opbevarelse ved

Islands Vester-Amts- Gontoirs Archiv, og Afbenyttelse

for saavel Kjbbmand Thorlacius som enhver Anden, der

maatte attraae at bruge samme. — Tillige undlade vi

ikke at tilfbie, at Admiralitets-Collegiet har bemærket,

at denne Baads Behandling i Soen udfordrer velbvede

Folk, og at det i Mangel heraf maa ansees særdeles

tilraadeligt at formindske Reisningen noget; samt at den

attraaede Model til fornævnte Baad ikke er anskaffet,

fordi den vilde medtage lang Tid at forfærdige, blive

meget kostbar og kun være til liden veiledende Nytte

for uøvede Skibsbyggere. — Rentekammeret den 10.

Januar 1835.

X. B. 37
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1835. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

i^januw\ Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Understottelse

til Opførelse af en Hospitalsbygning i Oefjords

Syssel. Khavn den 10. Januar 1835. — Rentek. isi.

Copieb. 11, Nr. 448.

1 Anledning' af et os fra det danske Cancellie

tilstillet, med Hr. Amtm." Erklæring af 7. Octbr. f. A.

forsynet Andragende, har Kammeret, paa forventet

allernaad. Approbation, bevilget Cand. med. O. Tho-

rarensen paa Hof i Ofjords Syssel en Understøttelse af

400 Rbd. Sedler til Fuldførelsen af en To'mmerbygning

paa bemeldte hans Eiendomsgaard, hvilken Rygning er

bestemt til at bruges som Hospital, ligesom og under

D. D. foranstaltet, at denne Understottelse vil, naar

Rygningen i det Hele er fuldfort, blive ham udbetalt af

Islands Jordebogskasse efter Hr. Amtm." nærmere Reqvi-

sition og imod behdrig Qvittering; hvilket vi ikke skulle

undlade tjenstl. at melde Hr. Amtmanden til behagelig

Efterretning og videre Rekjendtgjørelse for Cand. med.

O. Thorarensen. lovrigt forvente vi i sin Tid af Hr.

Amtm. meddeelt Underretning om, hvorledes Rygningen

er indrettet, og om Hensigten med samme befindes at

nyde behørig Fremme. — Rentekammeret den 10. Ja-

nuar 1835.

io. Januar. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Handels-Anlæg

paa Udliggerstedet Skagastrand. Khavn den 10.

Januar 1835. — Rentek. isl. Copieb. 11, Nr. 439.

Frederik Hillebrandt og Ferdinand Rergmann have

anholdt om Tilladelse til at opfore et Handelsetablisse-

ment paa den Ryggeplads paa Skagestrand under Is-

lands Norder-Amt, hvilken i Februar f. A. skal være ud-

viist Grosserer P. C. Knudtzon, men som denne ikke

agter at benytte, samt der at drive Handel, uden For-

<
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pligtelse at vinde Borgerskab, op fSre Bygning eller 4835.

have Udsalg i den Kjbbstad, hvorunder Skagestrand i^j^^
ligger.

Fornævnte Andragende med Bilag skulle vi ikke

undlade herved at tilstille Hr. Amtm., ved derhos at

tilfcJie, at under Iagttagelse af de icJvrigt foreskrevne

Bestemmelser for Handel paa Udliggerstederne, haves

fra Kammerets Side ikke Noget imod, at de oprette et

Handelsetablissement paa Udliggerstedet Skageslrand,

uden tillige at oprette stadig Handel i en af Islands

Kjbbstæder, hvorfor de indtil videre fritages. — Rente-

kammeret den 10. Januar 1835.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 10. januar.

Island, ang. Overdragelsen af Jorden HHSarhus

til Reykjavik By. Khavn den 10. Januar 1835
1

.

— Denne Skrivelse anføres som publiceret i Reykjavik By

1835, og i Borgarfjords Syssel 1836. — Rentek. isl. Copiebog

11, Nr. 446.

Efterat Kammeret hqr corresponderet med det kgl,

danske Cancellie i Anledning af Hr. Stiftamtm.' beha-

gelige Skrivelse af 28. October f. A., betræffende Over-

dragelsen til Reykevig Kjobsted af den Helgafells Præ-

stekald tilhorende, i Nærbeden af Reykevig beliggende

Jord, Hliderhuus (Hlféarhus), skulle vi ikke undlade

tjenstl. at melde Dem til behagelig Efterretning og

Bekjendtgjbrelse for Vedkommende, at der fra bemeldte

Cancellies Side ikke haves Noget imod, at Reykevig

By foranlediger sig i nuværende Sognepræsts Embedstid

Jorden Hliderhuus tilbygslet for den aarlige Afgift 9

Vætter 30 Fisk, som Kaldet for Tiden har af Jorden,

ligesom der og i sin Tid, naar Helgefells Sognekald

bliver vacant, vil blive andraget paa, at Jorden skal

for bestandig henlægges under Reykevig, imod en lige

aarlig Afgift af 9 Vætter 30 Fisk, som af Byen udredes

Kgl. Resol. 24. Februar 1835.

87*
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1835. til Beneficiarierne, dog at Forstrandsretten for Hlider-

lVTlanuar
^uus saave ^ nu som siden bliver Reykevig uvedkom-

mende og forbeholdes Sognekaldet, forsaavidt den

med Rette tilkommer samme. Med Hensyn hertil vilde

derfor Hr. Stiftamtm. behage, naar Vacance i oven-

nævnte Kald indtræffer, da at indkomme med nærmere

Andragende i saa Henseende. — Rentekammeret den

40. Januar 4835.

is. Januar. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Salg af nogle Jorder, tilhfirende

Thorchillii Legat. Khavn den 13. Januar 1835 1
.

— Canc. 1. Dep. Brevb. 1835, Nr. 133.

Biskoppen over Sjællands Stift har, som Medbe-

styrer af Thorchillii Bbrneskole-Legat, tilstillet Cancelliet

en Skrivelse, hvori Hr. Stiftamtm. andrager paa, at

trende bemeldte Legat tilhørende Parceller i Borger-

fjords Syssel maatte sælges paa nærmere Approbation,

da derved formeentlig større Indtægt vil tilveiebringes

for Legatet.

I denne Anledning skulde Cancelliet, efter desan-

gaaende at have brevvexlet med det kgl. Rentekammer,

herved tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. til behagelig Efter-

retning, at det Indstillede herved bifaldes, saafremt der

ikke, med Hensyn til Fundatsen eller de Bestemmelser,

hvorved ovennævnte Parceller ere legerede, findes

Noget til Hinder for Salget; dog at samme skeer ved

offentlig Auction, og at Kjobesummen gjb'res frugtbrin-

gende paa samme Maade, som er fastsat for Umyndiges

og offentlige Stiftelsers Midler i Island.

Hvilket ligeledes herfra under D.'D. tilskrives Bi-

skoppen over Sjællands Stift.

To Bilage folge herved tilbage. — Det kgl. Danske

Cancellie den 13. Januar 4835.

!

) kgl. Resol. 4. Mai 1886.



Capitelstaxt for Norder-Amtet. 581

Capitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1835 til

samme Tid 1836. Frederiksgave den 17. Januar

1835. — Islandsk: Original-Aftryk paa etHalvark i Folio,

trykt som Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig.

Hansen: MUm verolagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Is-

landi" L 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Hiinavatns og Skagafjaroar syslur

i Islands norbur- amti, gildandi frå mioju Maji månabar

1835 til somu tibar 1836.

A. Nr. 1
1

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

9

B. Nr. 10

— Il

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

• • • •

• • • • •

• • •

• • • • •

Nafnverb. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

. 18 77 18 77 15

31 13 90 11

84 23
•

24 18 1

/*

72 22 17 1
/«

84 '/a .22 54 18

41 1 19 40 16 l/a

. 1 57 15 90 13

11 37 Va 11 37 72 9

. 7 53 10 67a 8

. »> 16V* 20 60 16 l
2

W/2 18 12 14 V*

13V-i 16 84 13 7a

14 '/a 18 12 W/2

• » 19 5 90 5

14 8 72 7

20 6 24 5

4'A 60 4*/a

42 8 72 7

62 'A 9 73 y* 8

22 27 48 22

» 107* 13 12 107a

» l » il n

3 18 19 12 157*

. 3 5 18 30 147«

!

) Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11— 13). Coursen er ikke angivet.
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• • • •

1835.

17. Januar. D. Nr. 25 . .

— 26 .

E. Nr. 27 »

— 28 .

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

— 43

l\I fH f" WITTO Hundrafo

.

21 1111 •

Rhd. Rbsk.

2 69 16 30 13

2 54 15 36 127a

62 9 66 8

1 16 17 48 14

1 137a 17

*

107a 13 l
/a

»

4 9 Vi 1 vi oo 13

o no 1 /2 yo 7« 17 81 1 il 1/14 7a

2 33 7a 14 9 117a

1 76 7a 14 36 117a

1 80 7a 15 78 127a

2 45 14 78 12

• 5 12 48 10

2 14 12 84 107a

» 18 7 48 6

1 64 20 16

70 35 » 28

64 • 1 13

83 11 1 167a

Me&alverb å hverju hundrafci og hverri alin .f

fyrtcildum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, efcur i frf&u 47.46 Va 14

— B, i ullu, smjoriog télg 18.42 15

— C, - ullar tovinnu . . . 10.68V« 8Va

— D, - fiski . 17.27 44

— E, - Ijsi 44.73 Vs 12

— F, - skinnavoru .... 45.11 V2 12

En mebalverba summa allra landaura, skipl méb 6,

synir mefealverb allra mefcalver&a

[hdr.] 15 Rbd. 61 Sk. [og alin] 13 Sk.

Fri&riksgåfu feann 17. Januarii 4835.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

i7. Januar. Capitelstaxt for Øefjords Syssel i Norder-

Amtet, fra Medio Mai 1835 til samme Tid

1836. Frederiksgave den 17. Januar 1835. —



Capitblstaxt for Norder-Amtet. 583

Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som 1835.

Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen: 17. Januar.

MUm verolagsskrår" i uSkyrslur um landshagi å Islandi" I. 2,
'

Gapituls - Taxti fyrir Eyjafjaroar syslu 1 Islands

Norour-amti, gildandi frå mibju Maji månaoar 1835 til

somu li'oar 1836.

JNatnvero- Hundraft. Alm.
itDtl. Mi.sk. Rbd Rbsk. KbSK.

A Nr 1 1 21 75 21 75vj

2 88 17« V 48
,

14
n

Q X 15 24 90 20

A 3 3 24 24 19 Va

2 24 27 » 21 Vi

2 67 21* 56
'

17Va

7 1 7fi'/i 17 93 147a

15 1 1 V« 15 1172 12

q 11 33 '/a 15 127^ 12

B Nr 10 » 25 31 24 25

26 24 21

12 » 16 20 t 16

13 . . . 177a 21 84 17 ya

C. Nr 14 . . . vvs » 1 n

15 24 15 12

16 30 9 36 772

10 Si 8

15 » 12

...» 86 13 42 11

36 24 29

, , . • 25 31 24 25

D. Nr. ... 5 32 32 • 2572

23 . , , 3 52 21 24 17

20 60 1672

... 2 92 17 72 14

26 . . . . . . 2 597^ 15 69 12 Va

E. Nr. » » »

1 25 7* 18 9472 15

>) Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11—13). Coursen er ikke angivet.



584 Capitelstaxt for Norder-Amtet

1835.

• • • •

Nafnverft. Hundrab. Alin.

Rbd. Rbsk. Kbd. Rbsk. Rbsk.

1 27 19 21 157a

1 24 '/a 18 797a 15

33 17 36 14

2 95 Va 17 93 147a

2 49 15 6 12

1 66 13 48 11

1 29 15 60 127a

2 71 16 42 18

II 7 17 48 14

2 48 15 » 12

» » » » »

2 757a 33 42 267a

» 42 21
• • 9

a 17

» 82
* #

• • 167>

1 14 » » 22

— 40

— 41

— 42

— 43

Me&alverfc å hverju hundra&i og hverri alin i fyr-

tfildum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, e&ur f frtøu 20.56 16Va

— B, i ullu, smjori og t61g 24.81 20

— C, — ullar I6vinnu . . . 18.59 15

— D, — fiski 21.45 17

— E, — lysi 19. 1 15

_ p, — skinnavoru .... 16.20 13

En me&alverba summa allra landaura, skipt me& 6,

synir mefcalverfc allra mefcalverfca

[hdr.] 20 Rbd. HV2 Sk. [og alin] 16 Sk.

Frifcriksgåfu J>ann 17. Januarii 1835.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

17. Januar. Capitelstazt for Thingo eller Norder Syssel

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1835 til samme

Tid 1836. Frederiksgave den 17. Januar 1835. —
Islandsk; Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som

Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig. Hansen:



Capitelstaxt for Norder-Amtet. 585

„Um verolagsskrår" i „Sk^rslur um landshagi å Islandi" I. 2, \ 835.

234 ff. 17. Januar*

Gapituls-Taxti fyrir J)ingeyjar syslu i fslands Norour-

amti, gildandi fra mioju Maji månabar .1835 til somu

tioar 4836.

iMainveio« xiunaraO* A lin

.uim. xvusiv*

A. Nr. 1
1 19 29 19 29

'

15 Va

— 2 2 61 15 78 12 Va

— 3 . . 4 6 24 36 19 Va

— 4 2 84 23 18 Vi

5 2 18 26 24*
'

21

— 6 2 73 Va 22 12 17»/a
•

7 1 69 17 18 14

— 8
fif* I

• • f> tal
14 83 14 83 12

I | 1 I Mr Å 1 T'VwIc_ 9 . . . 12 36 Va 16 48 Va 13

B. Nr. 10 . " 22 27 48 22

— 11 19 23 72 19

— 12 . . . • 14 '/a 18 12 14 Va

— 13 . . . 17 21 24 17

C. Nr. 14 . . . . . . • 34 10 60 8'/a

— 15 » 22 13 72 11

— 16 . . . • 27 8 42 7

— 17 . . . » 7 8 72 7

13 32 10 »/a

— 19 , , » 80 Va 12 55 Va 10

— 20 27 33 72 27

27 48 22

D. Nr. 22 . . . . . . j»
» » » *

— 23 . . . . . . 3 5 18 30 14 Va

- 24 . . , . . . 3 2 18 12 H'/a

- 25 . . . . . 2 88 17 48 14

13 78 11

E. Nr. 27 . . . . . . » • H

— 28 . . . . . 1 14 17 18 14

— 29 . 1 17 17 63 14

— 30 . . 1 5 15 75 12 '/a

Rubrikkerae ere fuldstændigen anférte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenfor S. 11—13). Coursen er ikke angivet.



586 Capitelstaxt for Norder-Amtet

1835. Nafnverfe

.

Hundrafe. Å linAim.

ltbd. Rbsk. Bbd. Rbsk.
•

Ml'.'..

31 . . .www • • • 3 55 14 28 11 Va

32 56 15 48 12Va

tit 9 M * *WWW ... 2 25 13 54 11

34 ... 1 55 12 56 10

35 .1 19 14 36 11 Va

36 20 13 24 10 Va

37 7 17 48 14* •*

OO * .• • • • • éwf

<• J

66 16 12JL fwt 13

QQ 26 10 80 o /a

40 . . . . . • 2 77 Va 33 66 27

41 . . , 43 21 48 17

42
, ,

,
76 11 15

» n 19

Mefealverfe å hverju hundrafei og hverri alin i

fyrtoldum landaurum verfeur:

Eptir Litr. A, efeur i frifeu 19.90 16

— B, f ullu, smjbri og t6lg -22.63 18

— C, — ullar tévinnu . . . 16. 8V« 13

— D, — fiski 16.90 13Vs

— E, — lysi 46.84 MV*
— F, — skinnavoru 1 4.42 \ \ Va

En me&alverba summa allra landaura, skipt mefe 6,

synir meoalvero allra mefealveroa

[hdr.] \1 Rbd. 79 Sk. [og alin] U Sk.

Friferiksgåfu {>ann J7. Januarii 1835.

B. Thorarensen. Eptir constitutipn

H. Thorlacius.

17. Januar. Capitelstaxt for Oster - Amtets to Sysseler,

fra Medio Mai 1834 til samme Tid 1835. Fre-

deriksgave den 17. Januar 1835. — islandsk:

Original - Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som Schema

og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jfr. Sig. Hansen: MUm verfe-

lagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.
—

Denne Taxt anfores som publiceret i Norder-Mula Syssel.



Gapitelstaxt for Oster-Amtet. 587

Gapituls-Taxti fyrir Norbur-Mula og Sufcur-Miila syslur 1 835.

i Islands austur-amti, gildandi fra mioju Maji månafcar 17. Januar.

1835 til scJmu ti&ar ^836.
^

Nafnverfc. HundraJS. Alin.

Rbd. Kbsk. Rbd. Kbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 1 » 22 177a

87 20 30 16

— 8 . . . . . 4 827a
9

26 3 21

— 4 . . . . . 3 38 27 16 217a

— 5 . . . . . 2 28 27 48 22

— 6 . . . . . 3 2 24 16 . 197a
<

7 . . . 1 95 19 86 16

—- 8 . . . . , . 16 27 16 27 13

— 9 . . . 76 V* 17 6 137a

B. Nr. 10 . . . , , . . • 23 28 72 23

11 . . . 20 25 20

— 12 . . . 18 22 48 18

187* 23 12 187a

C. Nr. 14 . . . 28 8 72 7

— 15
. #

22 13 72 11

— 16 30 9 36 77a

7 - 8 72 7

56 *A 11 74 97a

— 19 877a 13 64 7a 11

— 20 327^
W r Tf * Kl

40 60 327a

— 21 26 32 48 26

D. Nr. 22 . . . . . . 4 48 27 217a

— 23 . . . 3 53 21 30 17

— 24 . . . • • . 3 55 21 42 17

— 25 . . . . . 2 79 16 90 137a

— 26 . . . . . . 2 61 15 78 127a

16 17 48 14

31 19 81 16

22 18 42 15

— 30 . . . . . 1 8 16 24 13

F. Nr. 31 . . . . . . 4 81 19 36 1572

- 32 . . . • • é 3 74 22 60 18

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenfor S. 11—13). Coursen er ikke angivet.



588 Capitelstaxt for Oster-Amtet.

1835.

17. Januar.

Nafnvero.

Rbd. Kbsk.

F. Nr. 33 2 66

— 34 2 4

— 35 ..... . 1 49'/2

— 36 2 87

— 37 \ » 7

G. Nr. 38 3 18

— 39 » 74

— 40 3 18

— 4i i y2

— 42 92

— 43 95

Hundrao.

Kbd. Kbsk,

16

16

18

17

17

19

30

38

48

12

32

18

42

48

12

80

24

24

Alin.

Kbsk.

13

13

1472

14

14

15 7a

247a

307a

387a

187a

19

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i fyr-

taldum landaurum verour:

Eptir Litr/A, eour i Mou 22.26 48

— B, — fullu, smjbriogtélg 24.81 20

— C, — ullar tévinnu . . . 17.38V* 14

— D, — fiski 20.48 16Va

— E, — lysi 18. -I U 1
/«

—
* F, — skinnavoru .... 18.21 Vs 14 Va

En meoalveroa summa allra landaura, skipt raeJ 6,

synir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 20 Rbd. 20 Sk. [og alin] 16 Sk.

Frioriksgåfu l)ann 17. Januarii 1835.

B. Thorarensen. Eptir constitution

H. Thorlacius.

20. Januar. Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Forbryderes Gjenindsættelse til offentligt Ar-

beide. Khavn den 20. Januar 1835. — Bekjendtgjort

i Reykjavik i Mai 1835, og maa derfor ogsaa være bleven

sendt til Island. — Canc. 3. Dep. Brevb. 1835, Nr. 254-291 ;

Canc. 2. Depart. Brevb. 1835, Nr. 199-217. Original-Aftryk

som „Circulaire", 2 Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1835, S. 55—

56. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1835, S. 23-24 (begge

uden at nævne Island).

>



Canc. Circ. ang. offentligt Arbeide. 589

Naar Forbrydere, som have været hensatte til of- 1835.

fentligt Arbeide paa Livstid eller paa Hans Majestæts 20. Januar.

Naade, ved kgl. Resolution er blevet skjenket Friheden, *
"

er der tilfbiet deres Lbsladelse den Glausul, at de uden
K

videre Dom igjen skulle indsættes til Arbeide i Straffe-

anstalten efter de dem overgangne Domme og derpaa

afgivne allerhoieste Resolutioner, naar de paany maatte

gjbre dem skyldige i nogen Forbrydelse, som ikke med-

fbrer starre Straf, eller naar de gjentagende gjbre Brud

paa de Regler, som Politiet, for at fore det specielle

Tilsyn med deres Forhold og forsikkre sig om deres

ordentlige Vandel, maatte finde det fornbdent atforeskrive.

Skjbndt det fblger af sig selv, at en saadan Gjen-

indsættelse, uden foregaaende Dom, ikke kan finde

Sted, forend der haves den Paagjeldendes bestemte

Tilstaaelse for, at have gjort sig skyldig i et saadant

ulovligt Faktum, som kan indbefattes under Benævnel-

sen: Forbrydelse, eller herfor ialfald haves et saadant

juridisk Beviis, at der om sammes Tilstrækkelighed ei

kan være Tvivl, eller og at han gjentagende har over-

traadt det ham af Politiet givne Tilhold, finder Can-

celliet det dog, — med Hensyn til den Meningsfor-

skjeilighed, der kan herske om, af hvem det skal

afgjbres, om saadanne Omstændigheder ere forhaanden,

at Gjenindsættelse uden Dom bbr finde Sted, — nød-

vendigt at gjbre (Tit.) opmærksom paa, at slig Gjen-

indsættelse ikke tor skee, forinden der om Sagen er

skeet Indberetning til dette Collegium, hvem det endog

er paalagt, forsaavidt Overtrædelsen blot bestaaer i

Tilsidesættelse af de af Politiet foreskrevne Regler,

allerunderd. at foredrage Hans Majestæt Sagen til egen

allerhbieste Bestemmelse.

Ved at tilmelde (Tit.) dette, skulde man derfor tjenstl,

anmode Dem om at paasee, at ethvert Tilfælde af den

ovenomhandlede Natur andrages for dette Gollegium til

nærmere Afgjbrelse. — Det kgl. Danske Cancellie den

20. Januar 1835.



li

590 Kgl. Resol. ang. Strompevæve.

^835. Kongelig Resolution ang. Understøttelse til

2Wanuar.
Anskaffeise af jern . Strompevæve. Khavn den

21. Januar 1835. — I Rentekammerets Forestilling

13. Januar bemærkes, at Kammeret havde modtaget gjennem

Stiftamtmand Krieger et Andragende fra islandsk Kjfjbmand

Sivertsen om, at hans Kone Gudrun Sivertsen, som for Tiden

opholdt sig i Khavn, maatte erholde en Understøttelse af 400

, Rbd. r. S. til Anskaffelse af trende Jern-Strømpevæve, samt til at

forskaffe sig Underviisning i Strtimpevævning i indeværende Vin-

ter, hvorefter hun, som bosat i Island, agtede at anvende det Lærte

der i Landet og deri at give Underviisning. Strttmpevæver-

mester Knudsen af Khavn havde erklæret, at den omsigte

Sum vilde medgaae, nemlig 100 Rbd. til hver af Væverstolene

og ligesaa meget til Underviisningen. — Stiftamtmanden an-

befalede Andragendet, saavel paa Grund af Strømpevævningens

Nytte til Forbedring af Islands Uldproduktion, som ogsaa paa

Grund af Andragerindens personlige Egenskaber. — Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1835 A, Nr. 19. — Islandsk: Sunn-

anpdst. 1838, S. 145.

Islandsk Kjbbmand Sivertsens Kone, Gudrun Si-

vertsen, ville Vi, til Anskaffelse af trende Jem-Strompe-

væve, samt til hendes Underviisning i Strompevævning

her i Staden i indeværende Vinter, allern. have tilstaaet

en Sum af 400 Rbd. rede Solv af den islandske Jorde-

bogskasse, saaledes, at de 100 Rbd. udbetales, naar

hendes Underviisning er fuldendt, og at de tre Væve

derefter foranstaltes indkjbbte og paasees opsendte

til Island, samt imod at det ibvrigt gjGres hende til

Pligt at tage Bopæl i Islands Sonder-Amt, og der at

etablere et Strompevæverie, samt at undervise Andre

i det omhandlede Haandværk, i hvilken Henseende

vedkommende Ovrighed vil have at iagttage det For-

nddne. — Kjobenhavn den $1. Januar 4835 x
.

') Rentek. Skrivelse til Stiftamtmanden over Island i Anled-

ning af denne Resolution, see nedenfor under 7. Februar

1835.

4



Bekjendtgj. akg. Fattighed s-Attester. 59f

Bekjendtgj oreise fra Directionen for Univer- 1835.

sitetet og de lærde Skoler, angaaende Formen for
24

'
Januar -

Fattiglieds - Attester for de Studerende. Khavn

den 24. Januar 1835. — Denne Bekjendtgjørelse fin-

des ikke at være publiceret i Island, men dens Bestemmelser

have været gjeldende for islandske Studerende ved Kjøben-

havns Universitet, som for Andre. Udstedt ifølge kongl. Be-

myndigelse ved Resol. 2. Januar 1835 (Univ. Dir. Forestillinger

1835, Nr. 1589). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for

1835, S. 121—125 (med Motiver, samt tilfbiet Schema). Qvart-

Forr. for 1835, S. 3—4 (med Schema) ; Schou XXI, 173-174

(med Schema).

Bekjendtgjouelse, angaaende hvorledes de Testi-

monia paupertalis, som de Studerende ved Ansøgninger

om academiske Beneficier have at fremlægge, skulle

være indrettede.

Under 2. d. M. har det behaget Hans Maj*. Kongen,

efter Direclionens allerund. Forestilling, allern. at be-

stemme saaledes:

Enhver Studerende ved Kjøbenhavns Universitet,

som herefter ansøger om academiske Beneficier, bor

til Oplysning om sin Trang til saadan Understøttelse

vedlægge sin Ansøgning et Testimonium paupertatis,

affattet efter hosfolgende Schema. Et saadant Testi-

monium, der kun er gjeldende for eet Aar, skal, for

at kunne tages i Betragtning, være forsynet med Ov-

righedens Paategning, at Intet er den bekjendt, der

kan svække Paalideligheden af de Oplysninger, som

deri af Vedkommende ere indførte. Denne Paategning

bliver at meddele af Ovrigheden paa det Sted, hvor

Testimoniets Udsteder boer, i Kjøbstæderne af Magi-

straten eller Byfogden, og paa Landet af Herredsfogden

eller Birkedommeren.

Denne Hans Maj*' Resolution bekjendtgjøres herved

efter allerhøieste Befaling til samtlige Vedkommendes

Efterretning. — Den kg). Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 24. Januar 4835.
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Univ. Dm. Skriv. ang. Stiftsbogtrykkeriet. 593

Directionen for Universitetet og de lærde 4835.

Skolers Skrivelse til det Danske Cancellie, ang.
31, Januar-

Aflevering af Fri-Exemplarer fra Stiftsbogtrykke-

riet i Island. Khavn den 31. Januar 1835 1
.
—

Univ. Dir. Brevb. 1835, Nr. 117$ Algreen-Ussings Reskript-

samling for 1835, Si 44.

Ved behagelig Skrivelse af 11. Novembr. f. A. har

det kgl. Danske Cancellie, ved at tilstille et Andragende

fra Forpagteren af Stiftsbogtrykkeriet paa Island, Se-
I * I å " s |li|lr|||llli } ill|l||J>> Ilt « Wy\ å \a m f ' m t * (T"«il3* J ' B '

J IL. Tf c * * • J X i

kretair Stephensen, derover forlangt Directionens Be-

tænkning, forsaavidt han anholder om Fritagelse for at

afgive til Universilets-Bibliotheket de befalede 2 Exem-

plarer paa Skrivpapir og i Exemplar paa Trykpapir af

de Boger, som oplægges uforandrede paa ny.

Efler at have i denne Anledning breyvexlet med
Consislorium, og indhentet Bibliothek- Gommissionens

Betænkning, skulde Directionen tjenstligst melde, at

Intet haves at erindre imod Forslaget fra Islands Stifts-

øvrighed, at Stiftsbogtrykkeriet paa Island fritages for

at indlevere nye Exemplarer til Universilets-Bibliotheket

af alle uforandrede og uforogede Oplag af ældre Skrif-

ter for et Tidsrum af 10 Aar, fra det Oplag i samme :

Bogtrykkene, hvoraf sidst er indsendt Exemplarer, dog

under den Betingelse, at der aarlig indsendes til Biblio-

theket en fuldstændig Fortegnelse over Alt, hvad i Bog-

trykkeriet er trykt, med Bemærkning om, hvilke Skrifter

der ifolge denne Bestemmelse ikke indsendes i nye

Exemplarer, og med Angivelse af det Oplag, hvoraf

Exemplarer sidst ere indsendte.

Directionen troer ibvrigt at burde tilfoie, at saavel

Consislorium som Bibliotbek-Commissionen have været

enige i, at Tidsrummet, i hvilket Indlevering af de om-

meldte Exemplarer skulde være ufornoden, vel kunde

l

) see Canc. Skriv. 25. Juli 1835.

A. Z*. 38

«
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1835. udvides til 20 Aar, altsaa til 10 Aar længere, end Stifts-

"y^u/nfn^rrfc ovrigbeden bar foreslaaet, ved hvilken Udvidelse Di-
81. Januar. «

rectionen, med Hensyn til at de Skrifter, som sædvanlig

paa ny oplægges for Stiftsbogtrykkeriet, ere Almues-

og Opbyggelses -Skrifter, beller Intet finder at erindre.

De tilstillede Bilage lader man indsluttede folge

tilbage. — Den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den 31. Januar 1835.

7. Febr Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Understøttelse til Anskaffelsen af en

Strømpevæv. Khavn den 7. Februar 1835. —
Rentek. Isl. Copieb. 1,1, Nr. 498.

Paa Kammerets allerund. Forestilling har det under

21. i f. M. altern. behagel Hans Majestæt at resolvere

saaledes:

„Islandsk Kjobmand Sivertsens Kone, Gudrun Si-

vertsen, ville Vi, til Anskaffelsen af trende Jern-Strompe-

væve .... [o, s. v. see kgl. Resol. 21. Januar 1835]

at iagttage det Fornodne". '

Hvilken allerhoieste Resolution vi ikke Skulle und-

lade tjenstl. at communicere Hr. Stiftamtm. til behage-

lig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for Vedkom-

mende, og forvente vi tøvrigt ved Hr. Stiftamtm." For-

anstaltning paaagtet
;

al de Betingelser, under hvilke

Understøttelsen er tilstaaet, noiagtig opfyldes. — Naar

Attest for, at Madam Sivertsens Underviisning er fuld-

endt, og ligeledes specificeret Regning over, hvad de

trende Jern-Slrompevæve koste, hertil indsendes, led-

saget af Hr. Stiftamtm. nærmere behagelige Betænk-

ning, vil herfra blive foranstaltet, at de, ved forestaaende

allerhoieste Resolution bevilgede, og i saa Henseende

medgaaede Bekostninger, blive anviste Vedkommende

til Udbetaling paa Zahlkassen her i Staden. — Rente-

kammeret den 7. Februar 1835.



Capitelstaxt for Sonder-Amtet. 595

Capitelstaxt for Sfinder-Amtet fra Medio Mai ^35.

1835 til samme Tid 1836. Reykjavik den t Februar

1835. — Islandsk: Original, samt Original-Aftryk, be-

sOrget paa offentlig Bekostning. Vibeyjar klaustri 1835, 2 Bl.

i 4*°., hvoraf Exemplar i det islandske Departement. Jevnf.

Sig. Hansen: MUm verblagsskrår" i „Skyrslur um landshagi"

I. 2, 234 ff. — Denne Capitelstaxt anføres som publiceret i

Arnæs Syssel og i Reykjavik By.

a*
' 9 9 m 4 t \ S -A

jF~ " fc." V * ' " • • • • • • *• K ' ' * *

Gapituls-Taxti fyrir Borgarfjarbar, Gullbringu og

Kj6sar, Årness, Rångårvalla, Veslmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells s^slur, samt Heykjavikur kaupstab, i

Islands subur-amti, gildandi frå mibju Maji månabar

1835 til somu tibar 1836.

VBru og aura Nafnverb. å landsvisu hdr. er[>ålal.

tegundir. Rbd. Hbsk. Rbd. Rbsk. Rb.sk.

A. Nr. 1
1 .... 44 16 44 13

012 2 27 13 66 . 11

. 3 61 21 78 17!/*

2 58 20 80 . . 16 V«

- 5 1 72'/. 21 6 17

83 18 72 15

1 63 H B »

87 V« 9 87 V« 8

— 9 42 8 56 7

18 22 48 18

16 20 » 16

ley* 20 60

16 20 16

C. Nr. 14 24 tf »

19 11 84 9%
JJ 16 .... . 32 1 • •

. 5 9 36 7y8

57 » » •

. 1 5 I •
<

') Rubrikkerne ere fuldstændig anfOrte i Capitelstaxten for

Sonder-Amtet 24. Januar 1832 (ovenf. S. 18-20). Coursen

ikke angivet.

'

.- ":
: ét? 88* •
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1835.

7. Febr.

Vflru og aura

tegundir.

C. Nr. 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 80

Nafnverb. å landsvisu hdr. er [>å 1 al.

9 9

• # • •

• • • •

• • •

— 32

— 33

34 ••••••
— 35

— 36

— 37

39

40

41

42

43

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

» 35 • V •

b 27 » • ww

3 48 7* 21 3 17

8 68 22 24 18

3 33 '/a 20 9 16

3 10 18 60 15

2 91 . 17 66 14

1 157a 17 407a 14

1 10 16 54 13

1 16 17 48 14

1 15 17 33 14

4 52 V« 18 18 14 7*

3 57 Va 21 57 17

2 637« 15 93 13

2 22 17 80 14

1 55 18 84 15

2 917« 17 69 14

» 5 12 48 10

O 77 V

2 a •

1 8972

81 7a »

63

76

Mefealvero å hverju hundrabi og hverri alin i fyr

tbldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba frfbu 16.36V<a

— B, — ullu, smjbrioglélg 20.75

— C, — ullar lévinnu. . . 10.60

— D. — fiski 19.90

E

F.

m
skinnavbrum

17.20

1 7.50 Vs

13

16Vs

16

14

14

Ed meoalver&a summa alira landaura, skipt me& 6,

gj6rir hiifu&meoalvero alira meoalveroa

[hdr.] 17 Rbd. 7 Sk. [og alin] 14 Sk.

|>egar uieta skal fyrtalda landaura til hundra&s, ver&ur:
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Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vio hundrao:

eins 6 ær, lobnar og lembdar, i fardogum

;

lika 6 saubir j)révetrir og eldri å haust;

enn [)å 8 saubir tvævetrir eins, •

eba 12 veturgamlir,

. eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12 vetra eins, i fardogum;

enn ])å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3
/4 hundrabs, svo ab 1 Vs verbs hennar

gjbrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjéroiingar af ullu, smjori eba télg,

hundrab.

— G: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pbr

sjévetlinga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 pottar lysis, hdr.

— F: 4 fjéroungar nautaskinna, hundrab;

eins fjérbungar af ktia-, hrossa-

og sela-skinnum; 8 fjéroungar sauo-

skinna og 12 fj6rbungar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Reykjavik jDann 7. Februarii 1835.

I fjærveru S. T. Herra

Stiptamtm. v. Kriegers,

Finsen. Steingrimur Jonsson.

Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai

1835 til samme Tid 1836. Vester-Amt. 13. Februar

1835. — Islandsk: Original- Aftryk som Schema, trykt

hos Schultz i Kjobenhavn og udfyldt ved Udfærdigelsen med

de passende Tal, 2 Blade i 4 to
., hvoraf Exemplar haves i det

islandske Departement; jevnf. Sig. Hansen: „Um verolags-

skrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

.
Capituls-Taxti fyrir M^ra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Bar&astrandar, Isafjaroar og Stranda s^slur
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1835. f Islands vestur-amti, gilciandi frå mioju Maji månaoar

13. Febr. 1835 til somu tioar 1836.

Vom og aura' Nafnvero. å landsvisu hdr. erjmlal.

tegundir. Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1
1

. . ... 19 36 19 36 15 7a

2 . . . 74 16 60 137a

«— 8 . . . • ... 4 32 26 » 20 4
/6

a

84 V« 23 4 18 72

3'/2 24 42
te s *

197a

74 22 16 173A

84 R i •

— 8 . . . ... 12 22 12 22 93
/<

48 12 64 10

B. Nr. 10 . . . ...» 19V4 24 6 1974

16 3A 20 90 163
/4

— 12 . . . 16»/4 20 30
,

16 74

16 72 20 60 I6V2
j te te— . _ _

C. Nr. 14 . . . n il » n

16 10 8

29 V* » «

5-Vi 10 H 8

49 l) i) n

» » A u

25 Va » »> ti

— 21 21 Va » »

D. Nr. 22 . . . s • • 3 437a 20 69 16 7a

— 23 . . . ... 8 357a 20 21 16

8 18 48 15
L te.'

59 15 66 1272

— 26 . . . ... 2 56 15 48 1273
~

E. Nr. 27 . . . ... 1 23 18 57 15

243
/5 18 81 15

192
/3 18 7 1472

147a18 3 /4 17 89

F. Nr. 31 . . . • # . 3 79 15 28 1274

957a n 9 »

49 7» n i •

!

) Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Capitelstaxten fgr

Vester-Amtet 12. Febr. 1832 (ovenf. S. 22—25). Coursen

ikke angivet.
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Vtfm og aura Nafnverb. å landsvi'su hdr. er {m l al. 1835.

tegundir. m»d. iibsk. em. Rbsk. Kbsk. 18. Febr.

F. Nr. 34 1 76 l
/a » » »

—
— 35 1 40

— 36 ...... 2 54 'A • • »

1 — 37 ;". .... »" 5 1
/* » • •

G. Nr. 38 ...... 2 78 .
"

. .

'

. .
— 39 • 48 . . .

— 40 ...... 1 76

— 41 • 72 . » .
'

— 42 ... . . 56 1

/*

~ 43 ...... » 91 . .

i

Mebalverb å hverju hundrabi og hverri alin f

fvrtoldum landaurum verbur:

Eptir Litr. A, eba friou 19.54 153
/a

— B, — ullu, smjori og t6lg 2-1.46 17

— C, — ullar tévinnu . . . 10. » 8

— D, — fiski . .18.12 14V*

_ E, — tysi 18.34 14%
Li F, — skinnavtirum . . . 15.28 12V4

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjtirir hofubmebalverb allra mebalverba

[hdr.] 47 Rbd. 4 3 Sk. [og alin] 43% Sk.

J>egar meta skal fyrtalda Iandaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, i fardogum

;

Hka 6 saubir J^révetrir og eldri å haust;

enn {)å 8 saubir tvævetrir eins,

\ eba 12 veturgamlir,

eba 8 ær geldar.

Piilshestur 5 til 12vetraeins, ifardcigum;

enn |)å hryssa a sama aldri, 90 ålnir, eba

aM hundrabs, svo IV3 verbs hennar

gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérbiingar af ullu, smjori eba

\6\q, hunidrab.
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1835. Eptir Litr. C: gjora 60 por eingirnissokka, eoa ISO p<5r

T^F^br.
sjdvetlfnga, hundrao.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri, hundrao.

— E: — 1 tunna, eoa 120 pottar tysis, hdr.

— F: — 4 fjérbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts cont6ri, J^ann 13. Februar 1835.

Paa S. T. Herr Amtmand Thor-

steinsons Vegne,

G. Magnusen. Gu&mundur J6nsson.

17. Febr. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet,

ang. Andragende om Stipendium chirurgicum for

en islandsk Studerende. Khavn den 17. Februar

1835. — Univ. Dir. Brevb. 1835, Nr. 174.

Efter hvad af Fakultetet i den under 29. f. M. af-

givne Betænkning er yttret, angaaende det af Islænde-

ren E. Briem indgivne Andragende om, at hans Broder

J. C. Briem maatte, uagtet han ikke har underkastet

sig Examen Artium, forundes det for Islændere, der

studere Chirurgie, bestemte extraordinaire Communitets-

Stipendium af tredie Grad, finder Direclionen ikke til-

strækkelig Anledning til allerund. at indstille ham til

allern. at forundes den i saa Henseende fornodne Dis-

pensation, og man anmoder derfor tjenstl. Fakultetet

om, at Ulkjendegive Ansbgeren, at det Ansogte ikke

kan bevilges. — Den kgl. Direction for Universitetet og

de lærde Skoler den 17. Februar 1835.

24. Febr. Kongelig Resolution ang. Bestemmelsen af

Byen Reykjaviks Jurisdictions Grændser, m. v.

- Khavn den 24. Februar 1835. — i Rentekammerets

Forestilling 3. Februar bemærkes, at ved Finsens Befordring
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til Assessor i Landsoverretten var Gullbringa og Kjosar Syssel 1835.

ledig. Af Kjosar Syssel var Afgiften 39 Rbd. 6 Sk. Sblv, men 24. Febr.

det Overskydende, som antoges at belbbe Noget over 200 Rbd.,

—

tjente istedenfor Gage. Som Herredsdommer i Gullbringa Syssel

havde" han en aarlig Gage af 33 Rbd. 72 Sk. Sblv$ i Anledning

af Administrationen ifølge kgl. Resol. 5. Mai 1821 og 2. Oktbr.

1832: 500 Rbd., og endelig de uvisse Indkomster, der an-

sloges til 150 Rbd. - lait 883 Rbd. 72 Sk. samt Jorden Thor-

modsdal afgiftsfri (kgl. Resol. 25. Mai 1831). Godtgørelsen

for Repstyrernes Skattefrihed vilde være at inddrage (kongl.

Resol. 26. April 1825).

1 Forbindelse med Embedets Besættelse foreslaaer Kam-

meret en paatænkt Forandring af Sysselets Jurisdictions Grænd-

ser i Forhold til Reykjavik Kjbbstad. Dennes Grund var nem-

lig nu bleven for indskrænket, og kunde kun udvides ved at

erhverve den Præstekakiet Helgafell tilhorende Jord Hlioarhus,

med sammes Hjaleie Ånanaust. Byfogden i Reykjavik havde

derfor foreslaaet at erhverve denne Eiendom ved Mageskifte

med en af Kongens Jorder i Arnarstappens Ombud. Præsten

til Helgafell havde imidlertid fordret saa meget "Vederlag, at

Mageskiftet ikke kunde komme i Stand forend ved indfaldende

Vacance, hvorfor Stiftamtmanden foreslog Jorden indtil videre

overdraget Byen til Bygsel for den sædvanlige Afgift, men ved \

Vacance overdraget Byen til Bygsel mod et passende Æqvivalent

af Kongens Jorder i Arnarstappens Ombud. I dette Arrangement

er ogsaa Kammeret enigt, men dog saaledes, at Byen Reykja-

viks Kasse betaler de til Byens Udvidelse saaledes fornbdne

Omkostninger, men derimod ansees ikke den kgl. Kasse ved

For. 27. Novbr. 1786 forpligtet dertil. — Herved vilde altsaa

Gaarden Hlioarhus med Tilliggende komme fra Sysselet under

Byens Jurisdiction, men da dette fandtes at ville foranledige

et uklart Grændseskjel, foreslog Stiftamtmanden en videre Ud-
strækning, imod Eioi, Lambastaoir, Skildinganes og Laugarnes.

Dog mente Stiftamtmanden, at Administrationen af Jorderne

(Rauoarå) derfor burde vedblive uforandret

Idet Rentekammeret gaaer ind paa Stiftamtmandens For-

slag, indstiller det Besættelsen af Gullbringa Syssel. — Rentek.

Relat. og Resol. Protok. 1835 A, Nr. 55. Uddrag i Algreen-

Ussings Reskriptsamling for 1835, S. 73 5 samt hos P. Péturs-

son Hist. Eccl. Island. S. 279-280. — Islandsk: Uddrag i

Sunnanp6st. 1838, S. 146. — Resolutionen er publiceret i

Reykjavik 1835.

1
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1835. Vi bifalde allernaad., at den Helgafell Sognekald i

24. Febr. Sneefjeldsnæs Syssel tilhbrende, ved Kjbbstaden Reike-

~~ " vig beliggende Jord Hlioarhus, med tilhorende Hjaleie

Ånanaust, som nu agtes Kjbbstaden tilbygslet til dens

Udvidelse, maa, naar Vacance i ovennævnte Sognekald

indtræder, for bestandigt overdrages Kjbbstaden, imod

at denne erlægger til Beneficiarius i bemeldte Kald en

aarlig Afgift af 9 Vætter 30 Fisk, samt imod at den

til Jorden horende Forstrandsrettighed forbeholdes Sogne-

kaldet, forsaavidt den retligen maatte tilkomme samme,

samt at, foruden ovennævnte Jord Hlioarhus med til-"

horende Hjaleie, som agtes benyttet til Kjbbstaden

Reikevigs Udvidelse, saavel som de Udmarker, Kjbb-

staden hidtil har besiddet ud til og ved Fossvaagen,

endvidere Jorderne Sehl, Arnarholl og Raudaraa, med

de indenfor disses Grændser beliggende mindre Jorder

og Tomthuse, tillige med Oen Effersbe, maa henlægges

under Kjbbstadens Jurisdiction, saaledes, at denne for

Fremtiden bliver begrændset mod Vest af Gaardene

Eidis og Lambestads Udmarker, mod Syd afSkildinga-

næs Udmarker og mod Ost af Laugarnæs Udmarker,

hvorhos dog denne Forandring, som strax vil være at

sætte i Kraft, ingen Indflydelse faaer paa Administra-

tionen af det Os tilhbrende Jordegods, som er belig-

gende indenfor den nysnævnte Grændse, med hvilken

Administration fremdeles bliver at forholde som hid-

indtil.

Derhos ville Vi allern. have Sysselmanden for Bor-

gerfjords Syssel i Islands Sbnder-Amt, Stephan Gun-

logsen, udnævnt til Sysselmand for Kjose, samt Herreds-

dommer og Sysselmand for Guldbringe Syssel i samme

Amt, fra 6. Juni d. A. at regne, med de til disse Em-
å

beder ved Resolution af 9. Mai 1806 fra Landfoged-

Embedet henlagte Forretninger, samt saaledes, at han

bliver pligtig til at vedblive Administrationen af det Os

tilhbrende Jordegods, som fra. Guldbringe Syssel bliver

at henlægge under Kjbbstaden Reikevigs Jurisdiction,
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Alt imod, at ham, som Sysselmand, overdrages Afgif- 1835.

terne af Kjose Syssel i Forpagtning, imod den deraf
2
~^^^~'

hidtil erlagte Afgift, men uden nogen Godtgjcirelse for

den Repstyrerne ved Vor allcrhbieste Resolution af 21.

Juli 1808 bevilgede Skattefrihed, at ham som Herreds-

dommer i Guldbringe Syssel tillægges en aarlig Lon af

33 Rbd. 72 Sk. Sblv, og at ham som Administrator af

Vort Jordegods i sidstnævnte Syssel tilstaaes aarligen

200 Rbd. Sblv, foruden Ve aarligen af de i den is-

landske Jordebogskasse indbetalte Netto -Indtægter af

bemeldte Jordegods, saavel som afgiftsfri men ikke

tiendefri Benyttelse af Jorden Thormodsdal.

Og ville Vi, i Overeensstemmelse med hvad der i

Almindelighed er bevilget dem, der beskikkes til Syssel-

mænd i Island, allernaad. have ham forundt Fritagelse

for at erlægge fbrste Fæste, dog at han forpligtes til,

dersom der under Kjose Syssels Forpagtning maatte

være kgl. Jorder indbegrebne, at fratræde disse, imod

passende Afslag i Afgiften, naar Vi maatte finde for

godt derom anderledes at disponere, samt at under-

kaste sig hvilken Forandring der i Tiden, enten i Hen-

seende til Tjenesten eller Embeds-Distriktets Grændser,

muligen kunde finde Sted. —- Kjbbenhavn den 24. Fe-

bruar 1835 \

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 28. Feb*.

•sland, ang. Apothekerens Forpligtelse til at be-

tale offentlige Skatter og Afgifter. Khavn den

28. Februar 1835. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 522.

Det Danske Cancellie bar tilstillet Kammeret et

Andragende fra Apotheker Thorarensen i Reykevig,

') ved Rentek. Skriv. 21. Marts 1835 er denne kgl. Resol.

meddeelt Stiftamtmanden over Island, med Anmodning

om at foranstalte det derefter Fornbdne. — Rentek. Isl.

Copieb. 11, Nr. 574.
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1835. hvori han anholder om, al de ham, som Bruger af den

28. Febr. halve Jord Næs, formentlig urettelig affordrede Afgifter
"^^^^

til det Offentlige, maatte blive ham tilbagebetalte.

Efter at have i den Anledning nærmere corre-

sponderet med bemeldte Gan.cellie, skulle vi ikke und-

lade tjenstligen at melde Hr. Stiftamtm., at det er ikke

som Bruger af den halve Jord Næs, hvilken Jord Apo-

theker Thorarensen i hele sin Brugstid har haft fri for

Landskyld og ovrige Afgifter til Kongens Kasse, at han

siden 1839 er bleven affordret Afgift til det Offentlige,

men det er de Afgifter, som Kongetiende, Skat og

Gjaftold, der i Almindelighed paahviler Enhver i Is-

land i Forhold til dens eiende Losore og ovrige pri-

vate Formue, naar de ikke ved speciel kgl. Resolution

derfor ere fritagne, saaledes som Tilfældet er med

geistlige og verdslige Embedsmænd i Island ifblge kgl.

Resol. af 7. Marts 1774. At sætte Apotheker Thorarensen

i saa Henseende i Klasse med kgl. Embedsmænd, er

der ikke nogen Anledning til, thi han er ikke, som disse,

beskikket ved Bestalling, hvorimod hans Hjemmel til at

drive Apolhek forkynder sig. som en Bevilling, da det

udtrykkelig hedder, at det
, t
efter den af Thorarensen

indgivne Ansogning og Begjering bevilges og tillades

ham at være Apotheker" etc. Vel indeholder Bevillingen

den for Embedsmænds Bestallinger almindelige Clausul,

in specie at han ikke for Nogen maa aabenbare hvad

der vedkommer hans Apotheks Embedsforretninger og

- hemmeligt bor holdes, samt at han skal forholde sig

efter den af ham allerunderd. aflagte Eed, men denne

Clausul, der, forsaavidt Eden angaaer, indfdres i en-

hver Bevilling, der meddeles Nogen til at være Apo-

theker, maa ansees at have sin Grund i den Interesse,

som de ham ved Bevillingen specielt overdragne For-

retninger maatte have for det Offentlige, hvorimod den,

da hine Forretninger ikke medfbre nogen egentlig Em-

bedsstilling, ingenlunde med Foie kan paaberaabes som
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Hjemmel for at tillægge ham en Egenskab, der ellers 1835.

ikke tilkom ham. 28^FebT"
At Apolheker Thorarensen, saaledes som i Sagen

er bemærket, har Administrationen af den til Læge-

midler for Fattige i Island bestemte Sum, kan saa meget

mindre give ham Adgang til at henregnes til kongelige

Embedsmænd, som den ham meddelte Bevilling til at

have det bemeldte Apothek indeholder, at Administra-

tionen ikkun skal være ham overdragen, saalænge ind-

til der maalte gives nogen Anden Ret til andensteds i

Island at indrette Apothek, i hvilket Tilfælde Thoraren-

sen efter Bevillingen er pligtig at taale den Forandring,

som der maalte blive gjort i Henseende til Administra-

tionen af bemeldte Sum m. m.

Hvad dernæst angaaer den af Hr. Stiftamtmanden

i Deres Betænkning over Sagen anfdrte Omstændighed,

at der i den kgl. Resol. 13. Marts 1833, hvorved det

tillades Landphysikus og Apotheker at fratræde Gaar-

den Næs, er, ved at omtale Apotheker i Forbindelse

med Landphysikus, brugt det Udtryk: „imod at hver

af disse Embedsmænd istedetfor ovennævnte Gaard er-

holde en aarlig Husleiehjælp", vil Saadant ikke kunne

bevise Noget i det omqvæstiouerede Tilfælde, mindst

tillægge ham i det Hele Embedsmænds Rettigheder, og

navnlig den Embedsmændene i Island ved fornævnte

kgl. Resol. 7. Marts 1774 tilstaaedé Begunstigelse.

I Henhold til Foranfb'rte maae vi tjenstligen an-

mode Hr. Stiftamtm. om at lilkjendegive Apotheker Thor-

arensen, at den af ham ansogte Tilbagebetaling af de

for 1829 til 1833 inclusive af ham erlagte Afgifter ikke

kan bevilges. — Rentekammeret den 28. Februar 1835.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 28. Pebr.

Islands Vester -Amt, ang. Beregningen af Admi-

nistrations - Salair i Vester -Amtet. Khavn åen

28. Februar 1835. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 523,

V
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1835. Ved vor Skrivelse til Hr. Amtrn, af 48. Septembr.

28. Febr. 1830, blev Leilændingen paa Jorden Karstadir under
-Ø~~^m~-

Skogarstrands Ombud, Ivar Johnsen, eftergiven en Re-

stance af Qvildeleien af 50 Pd. Smbr, samt ligeledes

bevilget en toaarig Nedsættelse i bemeldte Jords Lana
1
-

skyld af 4 Rbd. aarlig. — I Regnskabet for bemeldte

Ombud, for Aaret fra Fardag 4830 til Fardag 1831,

hvor berorte Restance af 50 Pd. Smbr samt 10 Rbd.

af den Ivar Johnsen som meldt tilstaaede Nedsættelse i

Landskylden, disse 10 Rbd. evalueret til 46 Sk. Tegn, er

fort til Afgang, har Administrator Sivertsen beregnet

sig Salair af de i Regnskabet til Indtægt beregnede

Afgifters fulde Belbb, uden forst at afdrage forberorte

Eftergivelser, hvorhos han tillige, ved Besvarelse til de

ham i fornævnte Regnskab herom gjorte UdsæHelser,

har formeent, at ham tilkommer de af de 50 Pd. Smbr

og 46 Sk. Tegn beregnede 25 Procent eller 42V.» Pd,

Smbr og 42 Sk. Tegn.

Ligesom imidlertid Kammeret i lignende Tilfælde

tidligere har resolveret, at Admjnistrationslbnnen ikke

kan beregnes af de Eftergivelser i Afgifterne, som Lei-

lændingerne maatte tilstaaes, saaledes finde vi heller

ikke, at der er Adgang til at indrbmme Administra-

tor Sivertsen Saadant, hvortil han desuden ifblge 4. Post

af hans Instrux ikke kan ansees berettiget. Vi maae

derfor tjenstligen have Hr. Amtm. anmodet om. at til-

kjendegive Administrator Sivertsen det Fornbdne i saa

Henseende til Iagttagelse for Fremtiden, samt derhos

paalægge ham i næste Regnskab at beregne til Indtægt

ovennævnte 12V2 Pd. Smbr og 12 Sk. Tegn.

Ibvrigt udbedes ved Hr. Amtm.1 Foranstaltning

paaagtet, at vedkommende Administratorer i Vester-

Amtet ikke herefter beregne sig Salair af eftergivne

Restancer, bevilgede Lettelser og Affældninger, hvilket

de, efter hvad foran er yttret, ere uberettigede til at

oppebære. — Rentekammeret den 28. Februar 1835.
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Cancellie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn ^35.

den 20. MartS 1835. — Bekjendtgjort i Synodalfor- 2Q. Mart?.

samlingen i Reykjavik i Juli 1835, samt i Rångårvalla, Isafjords,

Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne i Island i

Aaret 1835; den skulde gjelde der i Landet fra L. Juli til

3ll Decbr. 1835 (Plakat 11. Mai 1819). — Canc. 2. Depart.

Registr. XXXVI, 77b (.1835, Nr. 173). Original -Aftryk hos

Schultz. Coll. Tid. for J835, S. 197. Qvart-Forr. for 1835,

S. 15$ Rubr. hos Schou XXI, 184.

Plakat, angaaende Qvartals-Goursen for April, Maji

og Junii Maaneder 4835.

Af den i Overeensslemmelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Committee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

1835 skulle modtages i alle de Sblvbdalinger, der, efter

allerhbistbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt til 206 1A imod 100 Specier eller

200 Rbd. Salv, saa at 1 Rbd. Sblv i alle foranfbrte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. 3 Sk. i Rigsbank-

sedler og Tegn.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Efterretning. — Det kongel. Danske Gancellie den 20.

Marts 1835.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 27. Marts.

Conventioner med fremmede Stater om Afdrags-

rettens Ophævelse. Khavn den 27. Marts 1835. —
Canc. 3. Depart. Registr. 1834-1836, 226b

(1835, Nr. 828~).

Coll. Tid. for 1835, S. 235—236. Algreen-Ussings Reskript-

samling for 1835, S. 99— 100. — Islandsk: Uddr. i Sunnan-

p6st. 1838, S. 147 (med urigtigt Datum 21. Marts). - Dette

Reskript er bekjendtgjort i Sender-Amtet ved Amts-Circulaire

9. Mai 1835, publiceret i Rångårvalla, Arnæs og VestmannOe

Sysseler samt Reykjavik By 1835, i Skaptafells og Borgaifjords

Sysseler 1836
;

ligeledes er Reskriptet publiceret i enkelte Juris-
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608 Reskr. ang. Conventioner om Afdragsret.

4835. dictioner i de andre Amter: i Myra Syssel 1835, samtiHuna-
* — vatns, Skagafjords og Nordermula Sysseler 1836.
27. Marts.

Da Vort Danske Gancellie har indstillet til Vor
«

allerhtfieste Afgjorelse, hvorvidt Conventioner, som med

fremmede Stater afsluttes angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse med Hensyn til Midler, som udfores fra Vort

Rige Danmark, kunne ansees umiddelbart gjeldende til-

lige for Vort Land Island, eller om særlig allerh&este

Resolution herom udkræves, saa ville Vi hermed have

Dig tilkjendegivet, til almindelig Efterretning og Be-

kjendlgjbrelse for vedkommende Embedsmænd i det

Dig anbetroede Amt, at de almindelige Conventioner,

der indgaaes med andre Stater angaaende Afdrags-

rettens Ophævelse, skulle være anvendelige paa Vort

Land Island, uden at de behove ved speciel Bestem-

melse at gjores gjeldende sammesteds.

Derefter Du Dig allerund. haver at rette, osv. —
Kjbbenhavn den 27. Marts 4835 1

.

•
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28. Marts. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, ang. Afskaffelse af visse De-

linquent • Udgifters Ligninger paa hele Island.

Khavn den 28. Marts 1835. — Canc. 3. BeP .

Brevb. 1835, Nr. 1073—1075. — Denne Caneellie-Skrivelse

synes at være bleven publiceret i Norder-Mula Syssel 1836.

I et af Cancelliet udarbeidet Udkast til en For-

ordning, hvorved adskillige i Aarene 1828—31 for

Danmark udkomne Anordninger skulle udvides til at

gjælde paa Island, er det blandt Andet, i Lighed med

Bestemmelserne i Forordn. 8. Januar -i 830, betræffende

Afskaffelsen af Stiftsligninger i Danmark, bragt i For-

slag, at den paa Island ifolge Reskriptet 25. Juli 1808

§ 3 stedfindende Indretning, hvorefter Omkostningerne

') Ligelydende Reskripter ere under s. D. afgaaede til begge

Amtmændene. Canc. 3. Depart. Regisir. sst.
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i offentlige Sager, naar de overstige 200 Rbd., skulle

udredes ved Ligning paa hele Landet med Vs Deel af

hvert Amt, hæves, og at Udredelsen af Omkostningerne

paa slige Sager paalægges hvert Amt for sig, samt at

denne Foranstaltning tager sin Begyndelse fra 1. Januar

d. A. at regne.

Da det nu allern. har behaget Hans Majestæt at

bifalde, at det ovenmeldte Udkast skal forelægges de

raadgivende Provindsialstænders Forsamling for Sjæl-

lands med flere Stifter til Betænkning, saa er det i For-

bindelse hermed tillige ved Hs. Maju allerh. Resolution af

25. Februar sidstleden bleven befalet, at der, indtil

nærmere Bestemmelse gives, ikke skal foretages nogen

saadan Ligning paa hele Landet i Island af visse De-

linquent-Udgifter, som Reskriptet 25. Juli 4 808 § 3 har

paabudet.

Hvilken" allerhoieste Resolution man herved tjenst-

ligst skulde tilmelde Hr. (Tit.) til fornoden Efterretning

og Iagttagelse. — Det kgl. Danske Cancellie den 28.

Marts 1835.

1835.

28. Marti.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Thinglæsning af Sysselmændenes Be-

stallinger. Khavn den 4. April 1835. — Rentek. isi.

Copiebog 11, Nr. 621. — Islandsk: Uddr. i Sunnanp6st

1838, S. 147.

Da det ikke er Kammeret bekjendt, om Syssel-

mændenes Bestallinger hidtil ere blevne læste ved ved-

kommende Ret, skulle vi, forsaavidt saadant ikke maatte

være iagttaget, tjenstligen anmode Hr. Stiftamtm. om
at foranstalte, at Sysselmændene i Sdnderamtet, saavel

de, der nu ere sammesteds ansatte, som de, der i Frem-

tiden ansættes, lade deres Bestallinger læse ved den

Ret, under hvis Jurisdiction de boe, ikke blot med
Hensyn til deres Funktion som Retsbetjente, men og-

saa med Hensyn til, at de maae henregnes til Oppe-

X / 89

4, April
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1835. bbrselsbetjenternes Klasse, i hvilken sidste Henseende

^p"^^^ Bestallingerne tillige blive at indfore i vedkommende

Skjode- og Panteprotokoller. — Bentekamméret den 4.

April 4835 ^

is. Aprii. Kongelig Confirmation paa Eirik Olafssons Dis-

position til Fordeel for Fattige i Broddanæs Rep.

Khavn den 18. April 1835. — Canc. s. Dep. Registr.

1834-1836, 234b (1835, Nr. 869). — En Gjenpart af Disposi-

tionen og Regulativet for samme, med daværende Sysselmand

i Stranda Syssel J6n J6nssons Haand, findes i Cancelliets

Testament-Protokol 1835, Nr. 53; Regulativets islandske Text

efter en af Pastor Kuld til Helgafell Udgiverne velvilligen til-

stillet Afskrift, som er taget af en af forhenværende Sysselmand i

Stranda Syssel J6n J6nsson verificeret Gjenpart. Dispositionen

og Regulativet, tillige med den kgl. Confirmation, er oplæst

paa Broddanæs Thingsted 6. Juni 1836.

•

Vi Frederik den Sjette &c. G. V. at eftersom hos

Os allerunderd. er bleven ansftgt og begjært Vor allern.

Confirmation paa den af Erik Olavsen af Melum i

Strande Syssel under Vester-Amtet paa Vort Land Is-

land under 5. Marts f. A. oprettede og herhos in Ori-

ginali heftede Disposition, indeholdende et Legat i en

Jordeiendom til Fordeel for Fattige i Broddenæs Rep,

med det Dispositionen den 16. August f. A. tilfoiede

Begulativ for Legatets Bestyrelse og Anvendelse, af

hvilken Disposition og Regulativ i Vort Danske Can-

cellie er indleveret en ligelydende verificeret Gjenpart,

saa ville Vi denne Disposition i alle dens Ord, Glau-

suler og Punkter, saaledes som den her findes, aller-

naad. have confirmeret og stadfæstet, saa og hermed

confirmere og stadfæste samme. — Forbydende Alle

og Enhver imod det, som foreskrevet slaaer, Hinder

s. D. Rentekammer-Skrivelser af samme Indhold til begge

Amtmændene i Island. Copieb. sst. Nr. 622 —623.
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at gjore. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbbenhavn 4835.

den 48. April 4835. [ad mandatum]. 18
-
APril

[Bilag].

A. Disposition paa Eirik Olafssons Legat.

Eg undirskrifabur Eyrlkur Olafsson, 54 åra gamall,

égiptur og an lifserfingja, gjori hérmeb svofelda råb-

stofun å eign minni, hålfri jorbunni Fjarbarhorni st6ra i

Broddaness hrepp innan Stranda syslu, 8 bundrubum

ab dyrleika, meb 4V« åsaubar kiigildi: —
ab eg gef hana og afsala, meb ftllu tilheyrandi,

fétækum, fr6mum, rabvondum, vinnu- atorku- og spil-

sc5mum biiendum tébrar minnar fæbingarsveitar, til

æfinlegrar og 6brigbanlegrar eignar, svo [>eir fra dess-

um degi uppberi oli not og åvcixt af eign J)essari.

sem sa fnist og briikist J>eini til styrktar og hjålpar i

tilfallandi bågindum, uppå J)ann måta, er syslumabur

herra J. J6nsson å Melum og hreppstjéri Mr. J6n J6ns-

son å Snartatiingu finna haganlegast og naubsynlegast.

ab åkveba og fastsetja, hverjum hérmeb gefst J>artil min

fullkomin fullmakt og myndugleiki; J)6 tilskil eg mer

naubsynlegan klæbnab af afgjaldi j>essarar eignar, é

meban eg ab Qbru leyti get haft fyrir Kfi minu, en

skyldi mig,J>ar til bresta krapta ebur heilsu, åskil eg

mér fullkomna og s6masamlega forsorgun af Broddaness
hrepp, meban eg lifi, og ab min tilfor verbi gjorb sæmi-

•ega,
J)å eg fra fell.

I>essu til stabfestu er mitt undirskrifab nafn og

* bjåfcrykkt signet.

Melum staddur, }>ann 5. Marts 4834.

Eyrlkur (Mafsson.

L. S.

At ovenstaaende Disposition er af Udstederen med

fri Villie og i ubeskaaren Fornufts Tilstand gjort, og

39*
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1835. egenhændig underskreven i min og undertegnede Vid-

18. April, fners Overværelse, bevidner herved, som Stedets Nota-

rius publicus.

Melum den 5. Marts -1834.

J. Johnsen.

Sem vottar afc hinsvegar skrifu&um gjorningi og

ofanskrifafcri notarial-uppåteiknun eru:

G. Gunnlaugsson. G. Bjarnason.

(L. S.) (L. S.)

[Oversættelse].

Jeg underskrevne Erik Olavsen, 54 Aar gammel,

ugivt og uden Livsarvinger, gjor herved en saadan

Disposition over min Eiendom, den halve Jord Store

Fjardarhorn i Broddenæs Rep inden Strande Syssel, 8

Hundrede i Dyrhed, med \
lk af Malkefaar bestaaende

Qvilder: at jeg giver og skjøder samme med Alt til-

horende fattige, fromme, redelige, arbeidsomme, drif-

tige og nøisomme, bosatte Indvaanere af forbemeldte

min Foderep til bestandig og uigjenkaldelig Eiendom,

saaledes, at de fra denne Dag skal nyde al Indkomst

og Afgivt af samme, som skal samles og bruges dem

til Hjelp og Understøttelse i indtræffende trængselfulde

Omstændigheder paa den Maade, som Sysselmand J.

Johnsen af Melum og Repstyr J. Johnsen af Snarta-

tungu ansee mest bekvemt, og nødvendigt at bestemme

og fastsætte, hvilke herved dertil overdrages min fuld-

kommen Fuldmagt og Myndighed. Dog betinger jeg

mig nødvendig Klædning af denne Eiendoms-Afgivt,

saalænge jeg forøvrigt kan arbeide til mit Livs Ophold,

men skulde mig dertil mangle Kræfter eller Sundhed,

betinger jeg mig fuldkommen og anstændig Forsørgelse

af Broddenæs Rep, saa længe jeg lever, samt en søm-

melig Begravelse naar jeg døer.
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Dette til Bekræftelse er mit underskrevne Navn 1835.

og hostrykte Seigl. 18. April.

Melum tilstedeværende den 5. Marts 1834.
—

Erik Olavsen.

Afskriftens saavel som Oversættelsens Riglighed

bekræfter

J. Johnsen.

B, Regulativ for Eirik Olafssons Legat.

i tilliti til })eirrar f framanskrifubu gjafabréti okkur

gefnu fullmaktar og myndugleika til ab åkveoa til hvers

og hvernig afgjaldi hålfrar jarbarinnar St6ra-Fjaroar-

horns og tilheyrandi ktfgilda verja skuli framvegis,

fastsetjum ver hérmeo fylgjandi åkvarbanir:

1) Syslumaburinn i Stranda s^slu, hreppstjérinn i

Broddaness hrepp, og einhver så skilnkasti og skyn-

samasti b6ndi i téoum hrepp, skulu sffelt vera J>essa

legats tilsj6nar- og umråbamenu, sem sjåi um, ab fram-

annefnd hålflenda sé bygb og setin vel og forsvar-

anlega, taki moti hennar afgjoldum og veri })eim

stiptuninni til nota, en betali })au utgjbld, sem eptir

J>eirra sameiginlegu ålyktunum i tilliti til sérhvers fåtækl-

ings farfar og åsigkomulags greibast eiga af hennar

fjårsjéb. — 2) Bæbi leigum og landskuld af {>essari

hålflendu skal fyrst um sinn, åmeban gjafarinn er å Hfi,

safna i sj6b og engu })araf farga til nokkurra utgipta,

nema honum til naubsynlegs klæbnabar, og ef meb J)arf

forsorgunar og hjdkrunar i uppåfallandi aldurd6ms-

ebur heilsu-lasleika, samt xitvegunar lUilfjSrlegrar b6kar

1 4 blaba formi, i hverja ^essarar stiptunar reikmngar,

inn- og litgjold, érlega innfærist. — 3) Ab gjafaranum

fråfbllnum skal stiptunarinnar efnum einungis verja

t>eim i gjafabréfinu tilgreindu fåtæku biiendum Brodda-

nesshrepps til abstobar i t)eirra stærstu bågindum, sem

J>eir kunna ab i rata ån eigin vanspilunar eba tilverknabar,

j)6 frannig, ab [>eirra bjargræbisvegir og Iffsmebol fram-
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1835. ist vib })ann af stiptunarinnar efnum lagba styrk, sem

18. April, einkanlega skal veitast til hjålpargripa innkaups, {)å Jjeir

>

skyndilega missast hjå fåtækum, litgjbrbarstyrks til sj6-

rébra, t>egar J>eir ån hans mega gagnslausir heima sitja,

og kaupgjalds handa mbnnum, sem um heyvinnutfma

kynnu utvegabir verba til fåtækra biienda, sem ei megna

]?eim kaup ab gjalda, ^egar ])essir sbkum sjukd6ms

ebur annara uppåfallandi forfalla ei geta sjélfir
J>j

6 nab

ab heyverkum. — 4) Vib hver årslok skal reikdngur

yfir stiptunarinnar inntekt og ulgipt å aflibnu åri semj-

ast af hennar umråbambnnum og innfærast i hennar

reiknfngsbék, sem geymist hjå syslumanni, en verifi-

cerub afskript af tébum reikningi innsendist til vestur-

amlsins alits og athugasemdar.

Melum og Snartatungu }>. 46. August 1884.

J. J6nsson, J. J6nsson,

Byslumabur i Stranda s. hreppst. i Broddaness hr.

[Oversættelse].

I Henhold til den i foranstaaende Disposition os

meddeelte Fuldmagt og Myndighed til at bestemme,

hvortil og hvorledes den halve Jordeiendoms Store-

Fjardarhorns og tilhbrende Qvilders Afgift skal for Ef-

tertiden anvendes, ere fblgende Bestemmelser herved

af os fastsatte: ,

'

4) Sysselmanden for Stranda Syssel, Repstyren for
*

Broddenæs Rep, og en af de redeligste og fornuftigste

Mænd af Bondestanden i bemeldte Rep, skulle bestandig

være dette Legats Tilsynsmænd og Bestyrere, som bbr

have behbrigt Tilsyn over, at forbemeldte halve Jord-

eiendom bliver vel og forsvarlig beboet, modtage sam-

mes Afgifter og anvende dem til Stiftelsens Nytte, men
betale de Udgifter, som ifblge deres fælles Beslutninger,

med Hensyn til de Fattiges Tarv og Omstændigheder,

bbr udredes af dens Midler. — 2) Saavel Qvildeleier

som Landskylder af denne halve Jordejendom skulle

for det fbrste, saa længe Testator lever, samles i er*

i
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Kasse, og Intet deraf anvendes til nogen anden Udgift 1835.

eller Forbrucelse, end ham selv til ntfdvendie Klæd- ^TT^r^r° '
& 18. April.

ning, og om behoves til hans Forsorgelse og Pleie i

indtræffende Alderdoms eller Sygdoms Tilfælde, samt

til Anskaffelse af en ubetydelig Bog i Qvartformat, hvori

Stiftelsens Regnskaber, Indtægt og Udgift aarlig bor

indfores. — 3) Naar Testator ved Døden er afgaaen,

bor Stiftelsens Midler ikkun anvendes de i Dispositi-

onen ommeldte fattige Bonder af Broddenæs Rep til

Understøttelse, naar de ere satte i de mest trængende

oeconomiske Stillinger, der ikke hidrbre fra deres egen

ubesindige Handlemaade, dog saaledes, at deres Næ-

ringsveie og Levnetsmidler fremmes ved de af Stiftel-

sens Midler givne Understøttelses Bidrage, hvilke i Sær-

deleshed bor tilstaaes til Indkjob af frugtbringende

Creaturer, naar de uformodentlig tabes hos Fattige, til

Anskaffelse af nbdvendige Levnetsmidler, til at opholde

sig i Værstederne, til Fiskeriets Drift, naar de ellers

maae sidde hjemme, uden at kunne erhverve Noget, og

endelig til Arbeidslon for de Mænd, som i Hbavlings-

tiden maatte anskaffes til Tjeneste hos fattige Bønder,

som ei formaae at udrede Arbeidslbnnen, naar disse,

formedelst Sygdom eller andre indtræffende For-

fald, ei kan selv arbeide til ribavlens Drift. — 4) Ved

ethvert Aars Udlob bor et Regnskab over Stiftelsens

indtægter og Udgifter i Lbbet af det fremfarne Aar

opgjbres af dens Bestyrere, og indfbres i dens Regn-

skabsbog, som skal være i Sysselmandens Forvaring,

men verificeret Afskrift af bemeldte Regnskab bor

aarlig indsendes til Vester-Amtets Betænkning og Om-

dbmme.

Melum og Snartatunge den 16. August 1834.

J. Johnsen, J. Johnsen,

Sysselmand for Strande Syssel. Repstyr for Broddenæs Rep.

Cancellie • Skrivelse til Amtmanden over Is- is. April,

lands Vester-Amt, ang. Eirik Olafssons Legat til
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4835. Fattige i Broddanæs Rep. Khavn den 18. April

18. April. 1835. — Canc. 3. Depart. Brevbog 1835, Nr. 1328.

Ved at tilstille Hr. Amtm. hosfolgende under Gaars

Dato gratis udfærdigede Confirmation paa den med Deres

Skrivelse af 3. f. M. hertil indsendte, af Erik Olavsen

af Melum den 5. Marts f. A. til Fordeel for Fattige i

Broddenæs Rep oprettede Disposition, m. m., skulde

Man tjenstligst anmode Dem om, behageligen at ville

tilkjendegive forannævnte Olavsen Gancelliels Tilfredshed

med den velvillige Maade, hvorpaa han ved den om-

handlede Disposition har virket til Gavn for vedkom-

mende Reps Trængende. — Det kgl. Danske Cancellie

den 18. April 1835.

22. Aprii. Kongelig Resolution ang. midlertidig Tilla-

delse til at beseile og handle paa Seydisfjord.

Khavn den 22. April 1835. — I Rentekammerets

Forestilling 14. April berettes, at Kammeret har i Aaret 1832

modtaget tvende Andragender, det ene fra Præsten og Rep-

styreren i Mjofafjord, Scmder-Mula Syssel, og det andet fra

Præsten og Repstyreren (i Seydisfjord) i Norder-Mula Syssel

i Nord- og Oster-Amtet, hvori anholdes om, at Seydisfjord

maatte blive autoriseret som Udliggersted, eller Tilladelse given

til dette Steds Beseiling og Handel sammesteds. Som Grund

herfor paaberaabtes Samfærselens Vanskelighed mellem Sey-

disfjord og Eskefjord, saavel til Lands som til Vands, saa

at en Reise der imellem kunde optage to å tre Uger om Som-

,meren, for' dem, der nbdtes til at handle paa Eskefjord. Va-

rer, som optage megen Plads, som Tdmmer, kunde ikke er-

holdes uden ved de Handlendes egen Transport. I Anledning

af disse Forhold var det ved Rentekammer-Skrivelse 29. Mai

1821 tilladt de Handlende at besb'rge slige Transporter, lige-

i ' som ogsaa Sysselmand Melsted og • Amtmand Johnsson fandt

det gavnligt, om Indbyggerne kunde fritages for at s8ge til

Eskefjord. For Seydisfjord talte ogsaa, at den havde en ret

god Havn og ansaaes at være den bekvemmeste Plads paa

hele Osteriandet for Havkalvefiskeriet i det Store.

Imod dette Andragende havde de paa Eskefjord Hand-
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lende indgivet en Modforestilling, hvilken de især grundede 4835.

paa den i Islands Handels-Lovgivning antagne Grundsætning, 22. April,

at
tt
Handelsconcurrencen bbr saavidt muligt concentreres", deels • -

anforte de, at Eskefjord vilde tabe sine fleste Kunder, hvis

Tilladelsen blev given. Embedsmændene anforte derimod, at »

det var af endnu storre Betydning at Communicationen lettes

og at Productionen derved forøges $ med Hensyn til den anden

Indvending oplystes, at i det hbieste '/3 Deel af Eskefjords

Distrikt vilde sdge til Seydisfjord. Derhos kunde efter Syssel-

mandens Mening Eskefjords Kjbbmænd anlægge Filialer paa

Seydisfjord, eller og sende Spekulantskibe derhen, for at und-

gaae Tab. Dette sidste erklærede dog Amtmanden sig imod

af Hensyn til de Handlendes Tarv, da han antog at det ikke

kunde svare Regning for dem at anlægge Handel paa Seydis-

fjord, og at Skibene, ved at ligge der paa Spekulanttoure,

bleve forhindrede fra at gjore to Reiser til og fra Island om
Sommeren 5 han bnskede kun, at Indskrænkningerne for den

frie Sb-Communication mellem de anførte to Steder, som be-

stode ifolge Rentek. Skriv. 29. Mai 1821, maatte blive hævede.

Dette Amtmandens Forslag fandt Kammeret at „forene begge

Parters Interesse", og bevirkede derfor den kgl. Resolution af

9. Mai 1832.

Sysselmand Melsted havde nu indberettet, at den herved

i Aarene 1833 og 1834 (da Resol. kom for seent til at bevirke

Forandring i Aaret 1832) fremkaldte Lettelse havde haft en

„afgjort Indflydelse paa Distriktets Velstand og Indbyggernes

Erhverv'*. Han havde derfor, ifolge Indbyggernes udtrykkelige

Anmodning, andraget paa, at det nuværende Forhold uden

•Undring maatte vedblive, hvormed ogsaa den nuværende Amt-

mand Thorarensen havde erklæret sig enig. Da Rentekammeret'

daledes finder det godtgjort, at den i 1832 etablerede Til-

stand har virket gavnlig, indstilles, at dette Forhold endnu

midlertidig kan vedblive. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1835 B, Nr. 131.

Vi tillade allernaadigst, at Seidisfjord i Norder-

Muie Syssel under Islands Nord- og Oster-Amt maa,

uden at autoriseres som Udliggersted, endnu i 2 Aar

beseiles, og at derpaa i bemeldte Tidsrum maa drives

Handel, dog kun af de faste Handlende i Eskefjord

Kjbbstad, iovrigt under de Vilkaar og Betingelser, som
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1835. nu ere eller herefter maatte blive foreskrevne for

r^T^T^ Handel paa de autoriserede Udliggersteder. Og blive
ZZ* April*

derhos fornævnte Handlende at betyde, at det i sin

Tid vil komme under nærmere Overvejelse, hvorledes

der, efter Udlobet af de ovenmeldte 2 Aar, vil blive at

forholde med Hensyn til Seydisfjords Beseiling og Han-

delen derpaa, ved hvilken Sags Afgjbrelse det vil blive

taget i Betragtning, hvorvidt de i nysnævnte Aar have

afbenyttet den omhandlede Tilladelse. — Kjobenhavn

den 22. April 1835.

28. April. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Son-

deramtet paa Island, Stiftamtmand Krieger., ang.

et Andragende fra en Udlænding om Bevilling til

at indgaae Ægteskab nden Forlovere. Khavn

den 28. April 1835* — Canc. 1. Depart. Brevb. 1835,

Nr. 1216.
:

'T-T-VT
iS

-.

:

f

Med Hr. Stiftamtm." behagelige Erklæring af 31.

f. M. har Cancelliet modtaget et Andragende, hvori

Engellænderen A. E. D. Dillon, der for Tiden opholder

sig i Reikevig og agter at indlade sig i Ægteskab med

Sire Bergmann, anholder om Tilladelse til, istedetfor at

stille Forlovere, med sin corporlige Eed inden Retten

at bekræfte, at der ikke existerer nogen lovlig Hindring

for dette Ægteskab.

I denne Anledning skulde Cancelliet tjenstlig til -

* melde Hr. Stiftamtm. til Bekjendlgjorelse for Suppli-

kanten, at paa Grund af hans interimistiske Ophold

paa Island, hans Stilling i hans Fædreneland og de bv-

rige dette Collegium bekjendte Omstændigheder, kan

Cancelliet ikke bevirke ham Dispensation fra at legiti-

mere sig, med Hensyn til det attraaede Ægteskab, paa

den efter Lovgivningen sædvanlige Maade. — Det kgl.

Danske Cancellie den 28. April 1835.
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Kongelig Bevilling for Cand. pharm. Johan 1835.

G. Moller til Oprettelse af et Apothek paa Styk- ^Ta^
kesholm. Khavn den 28. April 1835. — Canc.

3. Depart. Registr. 1834—1836, 239 (1835, Nr. 887*). Coll.

Tid. for 1835, S. 323. — Denne Bevilling er casseret den 2.

Juni 1836.

Plakat ang. Ophævelse af Eoppesygdommens i. Mai.

qnarantainemæssige Behandling. Khavn den 1.

Mai 1835. — Denne „Plakat, hvorved den paabudne

quarantainemæssige Behandling af Koppesygdommen ophæ-

ves", er publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli

1836, og i nogle Jurisdictioner i Island i Aarene 1835 og 1836

(Hunavatns, Skagafjords, Oefjords, Norder- og Sbnder-Mula

Sysseler, samt Reykjavik By 1835
5

Skaptafells, Arnes og Bor-

garfjords Sysseler 1836), derimod er denne Plakat ikke ud-

videt til Island og ikke udgivet paa Islandsk efter den i For.

21. Decbr. 1831 bestemte Regel. Canc. 2. Dep. Reg. XXXVI,
122b-124 (1835, Nr. 287). Original - Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. for 1835 S. 313—322 (med Motiver). Qvart. Forr.

for 1835, S. 20—21$ Schou XXI, 190-191. Jevnf. Thor-

stensen
4<
um barnabolu og kuabdlu" i Sunnanp6st. 1836. Juli,

S. 97-104.

Cancellie-Skrivelse til Justitiarius i Hoiesteret, 2. Mai.

ang. Gyldighed af Lovgivningen om Hoiesteret

for Islands Vedkommende. Khavn den 2. Mai

1835.- — Canc. 3. Departem. Brevb. 1835, Nr. 1536. Al-

green-Ussings Reskriptsamling for 1835, S. 155—156.

Ho'iesteretsadvokat Schåffer, der ved allerhbieste

Ordre af 2. Januar sidsti. er beskikket til for Hoiesteret

at gaae i Rette for Rosa Bjornsdatter af Hunevatns

Syssel under Nord-Amt paa Island med Værge, i en

Sag, hvorunder de agte at paaanke en af den islandske

Landsoverret den 4. Novembr. f. A. afsagt Dom, hvor-

ved afgangne Sysselmand John Johnsens Stervbo er

tilpligtet at udrede til bemeldte Rosa Bjornsdatter 10
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1835. Rbd. 18 Sk. Solv og 70 Rbd. 86 5
/e Sk. S. og T. m. m.,

^T^TTT' har i et hertil indkommet Andragende af 10. f. M. fore-
2. Mai.

spurgt, om den 3. § i Plak. af 2. Juni 1819 ogsaa er

gjeldende for islandske Skiftesager, saaledes at disse

ere anteciperede for Hoiesteret.

Cancelliet anseer det for utvivlsomt, at Plak. 2. Juni

1819 § 3, saavel som andre Bestemmelser Hoiesterets-

Proceduren vedkommende, maa være lige anvendelig,

hvad enten de Sager, der indstævnes, ere opstaaede i

det egentlige Danmark eller i Colonierne og Bilandene,

hvilket derhos bestyrkes ved allerhtfi. Reskript 21. Decbr.

1831 (Goll. Tid. for 1832, S. 277), ligesom og ved Plakatens

Udtryk
t(
alle Skiftesager, som indstævnes til Hoiesteret".

Selv om bemeldte Plakat var udkommet efter at der

ved allerhbieste Resolution af 6. Juni 1821 var foiet

den Foranstaltning, at de i Aarets Lob udkomne al-

mindelige Anordninger skulle gjennemgaaes, for at det

ved eh speciel Resolution kan afgjores, om og hvorvidt

de ere anvendelige i fornævnte Lande, vilde dog denne

Plakat, aldeles saaledes som ovenciterede allerhbieste

Reskript af 21. Decbr. 1834 har antaget med Hensyn

til Forordn. 7. Marts 1827, strax træde i Virksomhed

ogsaa for de islandske Sager, der blive Gjenstand for

Indstævning til Hoiesteret, som en her i Danmark fore-

faldende Actus. Men endnu mere maa dette gjelde,

da Plakaten er udkommen i en Tidspunkt, hvor ingen

saadan Foranstaltning var foiet, men alle almindelige

Anordninger, som ei fandtes upassende for Island, der

bleve satte i Anvendelse uden nogen foregaaende Re-

solution; — hvilket man tjenstl. skulde have D. Excel-

lence anmodet om at ville meddele Hoiesterets-Advokat

Schaffer. — Det kgl. Danske Gancellie den 2. Mai 1835.

2. Mai. Gancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd,

ang. Forbryderes Efterlysning i fremmede Lande.

Khavn den 2. Mai 1835. — Dette Circulaire er kun
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sendt til Amtmændene i Island til Underretning, og anføres at 4835.

være bekjendtgjort i Reykjavik, men ikke andensteds. — Canc. v—

~

8. Depart. Brevb. 1835, Nr. 1551—1588. Original-Aftryk som 2
'
Mai

<t
Circulaire", 2 Blade i 4*>. Coll. Tid. for 1835, S. 295—296.

Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1835, S. 153. — Islandsk:

Uddrag i Sunnanp6st. 1838, S. 147—148 (med Anmærkning:

at det i Circulair- Skrivelsen indeholdte Bud er kun rettet til

Danmark, men vedrb'rer dog Island i Principet, som vedkom-

mende Criminalvæsenet).

Da det kgl. Departement for de udenlandske Sager

har underrettet Cancelliet om, at flere fremmede Stater,

som Betingelse for paa deres Territorier at anholde og

derfra udlevere fra andre Stater undvegne og af disse

reclamerede Forbrydere, fordre, formelige Rets -Akter,

der constatere retlig Forfolgelse af det omhandlede

Individ, saa skulde man tjenstligst anmode (Tit.) om,

at tilkjendegive alle under Deres Embedskreds sorterende

og med Myndighed til at arrestere forsynede Retsbe-

tjente, at de, naar de finde Anledning til at forlange

undvegne Forbrydere efterlyste og anholdte i fremmede

Lande, have at forfatte en formelig, med deres Navn

og Embedstitel intimeret og med deres Underskrift og

Embeds eller i al Fald personlige Segl forsynet Rets-

Akt, der indeholder det Dekret, hvorved den efterlyste

Person er erklæret arrestabel, samt en kort Angivelse

af den Forbrydelse, hvorom han er overbeviist, eller

hvorfor han er i den Grad mistænkt, at han efter Lov-

givningen kan arresteres. En saadan Akt bliver der-

næst, i fornbdent Fald i flere Exemplarer, forsynet

med (Tit.'s) Paategning om Udstederens Qvalitet som
Justits -Embedsmand i vedkommende Distrikt og om
hans Myndighed til i denne Egenskab at dekretere

Arrest, til videre Foranstaltning hertil at indsende. —
Det kgl. Danske Cancellie den 2. Mai 1835.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 2. Mai.

Island, ang. Opbydelse til Salg af kgl Jorder.

ii ii
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4835. Khavn den 2. Mai 1835. — Rentek. isi. Copiebog n,

Hr. Stiftamtm. har i behagelig Skrivelse af 34. Marts

d. A., ved derhos at tilstille Kammeret et Andragende

fra Leilændingen paa den Thykkebai Klostergods til-

hørende Jord Skaptardal, hvori han anholder om at

maatte erholde samme tilkjobs for 300 Rbd. rede Solv,

yitret, at De, forsaavidt bemeldte Jord agtes bortsolgt,

finder det rigtigst forst at lade Jorden opbyde til Salg

ved offentlig Auclion.

I Anledning heraf undlade vi ikke at tilmelde Stift-

amtmanden, at vi bifalde det af Dem saaledes gjorte

Forslag, og maae derfor tjenstligen anmode Dem om

at foranstalte den ommeldte Jord, paa Hs. Maj 1' aller-

hftieste Approbation, bortsolgt ved offentlig Auclion,

om hvis Udfald Kammeret, ved at tilstilles en Udskrift

af Forretningen, forventer sig meddeelt Underretning.
v

Skulde der itivrigt oftere blive tilstillet Hr. Stiftamtm.

lignende Andragender, haves fra Kammerets Side ikke

Noget imod, at en Auclion forsages afholdt over ved-

kommende Jorder, forsaavidt der er Grund til at an-

tage, al et antageligt Bud vil blive gjort paa samme. —
Rentekammeret den 2. Mai 1835.

8. Mai. Patent ang. Sammenkaldelse af Østifternes og

Islands Provindsialstænder. Khavn den 8. Mai

1835. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik

1836, ligeledes i Reykjavik, samt i Bardastrands, Isafjords,

Hunavatns, Oefjords og begge Mula Sysselerne 1835, og i

Skaptafells Syssel 1836. - Canc. 2. Depart. Registr. XXXVI,
182-133 (1835, Nr. 303b

). Original-Aftryk hos Schultz paa

et Ark i Patent-Folio. Colleg. Tid. for 1835, S. 305— 307.

Schou XXI, 191—192. — Islandsk: Uddrag i Sunnanp6st.

1838, S. 148.

Patent, hvorved de raadgivende Provindsial-Stæn-

ders Forsamling for Sjællands, Fyens og Lolland-Falslers

Stifter samt Island og Færderne sammenkaldes.



Patent ang. Stændernes Sammenkaldelse. 623

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter at 4835.

Valgene af de raadgivende Provindsial- Stænders For- 8. Mai.

samling for Vort Kongerige Danmark ere tilendebragte,

og de ovrige Forberedelser ere trufne, som vare for-

nbdne, for at Vor i Patenterne af 21. Mai f. A. an-

gaaende hine Valg tilkjendegivne allerhbieste Villie kan

bringes til Udfbrelse, allern. have besluttet, at sammen-

kalde de raadgivende Provindsial -Stænders Forsamling

for Sjællands, Fyens og Lolland - Falsters Stifter, samt

Island og Færoerne til \. Oktobr. d. A. ^

Idet Vi herved kundgjbre dette for samtlige Vore kjære

og troe Undersaatter i fornævnte Provindser, befale Vi

tillige samtlige Medlemmer af Vore troe Provindsial-

Stænder for meerbemeldte Provindser, saavel dem, der

af Os dertil ere udnævnte, som dem, der enten ere

valgte til Deputerede, eller som ved Valgene ere blevne

Suppleanter, men allerede anordningsmæssig ere ind-

traadte i de valgte Deputeredes Sted, at de til ovenmeldte

Tid indfinde sig i Vor Kjbbstad Roeskilde, for at samles

i det i Vor Anordning om Provindsial -Stænders Ind-

førelse af 28. Mai 1831 og Vor Forordning angaaende

Provindsial - Stænders Indretning i Danmark forsaavidt

Sjællands, Fyens og Lolland-Falsters Stifter samt Island

og Færberne angaaer, dateret 15. Mai 4834, betegnede

Oiemed, og navnligen at fornemme, hvad Vi gjennem

Vor Gommissarius ville lade dem forelægge til Raad-

givning.

Ligesom Vi ibvrigt ville have dem henviste til Ind-

holdet af bemeldte Vore Anordninger, saaledes gjbre

Vi og Regning paa, at samtlige Medlemmer af Stæn-

dernes Forsamling stedse ville erindre sig Vore lands-

faderlige Hensigter, lade disses Opnaaelse være sig

magtpaaliggende, dertil efter bedste Evne bidrage, og

saaledes svare til den dem viste Tillid. — Ibvrigt have

Vi allern. fundet for godt, at udnævne Vor General-

procureur for Danmark, Gonferentsraad Orsted, til Vor
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Commissarius ved den saaledes berammede Stændernes

Forsamling.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at

rette. — Givet i Vor kongl. Residentsstad Kjobenhavn

den 8. Mai 4835.
I

Kongelig Resolution ang. Adgang til Pen-

sioner for Riddere af Dannebroge. Khavn den

9. Mai 1835. — Coll. Tid. for 1835, S. 359. Algreen-

Ussings Reskriptsamling 1835, S. 159 med Anmærkning $ see

Budget for Aaret 1841, samt Normalreglement for samtlige

Stats-Indtægter og Udgifter 1841, S. 73-74.

Det er Vor allern. Befaling, at enhver med Danne-

brogs-Ridderordenen Benaadet for sig, ogsomenFolge

deraf for sine Efterladte, skal have Adgang til, efter

hans Stilling, og naar han ifrvrigt dertil er værdig og

trængende, lige med kongel. Embedsmænd, at erholde

Pension af den almindelige Pensionskasse. — Kjoben-

havn den 9. Mai 1835.

16. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, angaaende Administrations - Regnskaber,

Auctioner, m. v. Khavn den 16. Mai 1835. —
Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 718.

Da der ikke er faldet noget Ansvar ved Decisionen

paa Antegnelserne i det af forhenværende, nu afdode

Administrator Th. Bjarnesen aflagte og hertil indsendte

Regnskab for Administrationen af Kirkebai Klosters Gods

og Fltigu Jorder, samt Kirkebai Klosters Ombudsjorder

i Vester- Skaptefells Syssel, for Aaret fra Fardag 4829

til Fardag 1830, ligesom der heller ikke ved Revisionen

er faldet Noget at udsætte i de senere hertil indsendte

Regnskaber for Administrationen af fornævnte Jordegods,

nemlig for Aaret fra Fardag 1832 til Fardag 1833, af-

lagt af nu afddde Administrator Bjarnesen, og for Aaret

1835.

8. Mai.
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fra Fardag 1833 til Fardag 1834, aflagt paa hans Sterv- 1835.

boes Vegne ved Adjunkt Egilsson, saa ere disse trende 16. Mai.

Regnskaber under D. D. af Kammeret qvitterede.

Ved tjenstligen at anmode Hr. Stiftamtm. om, at

meddele Skifteforvalteren i afgangne Administrator Bjar-

nesens Bo Underretning desangaaende, maae vi tillige

bede Dem om at drage Omsorg for, at de kgl. Jorde-

godser i Stfnder- Amtet herefter blive administrerede i

Overeensstemmelse med hvad hosfblgende Extrakt af

2. Post af Antegnelserne til Regnskabet for Kirkebai

Klosters Jordegods m. m. for Fardageaaret 1829—30

indeholder, samt at Regnskaberne affattes efter de oven-

meldte Extrakt vedlagte Schematå. Derhos undlade vi

ikke at lade folge et Udkast til Gondilionerne, hvorefter

Auctionerne over de kongl. Landskyldsafgifter herefter

onskes fremmede. — Vedkommende Administratorer i

Sonder- Amtet bedes ibvrigt tilhpldte at iagttage, at

Auclionens Afholdelse betimeligen bekjendtgjbres, senest

14 Dage forinden den finder Sted, samt at Bekjendt-

gjorelsen om, at Auction afholdes, gives fornoden Of-

fentlighed ved Udsendelse af et tilstrækkeligt Antal

Exemplarer af Auctionsplakaten, ligeledes atReqvisitionen

saavel som Auctionsplakaten og Forklaring om, hvor

Auctionen er bekjendtgjort, begjæres in extenso indfort

i den Udskrift af Forretningen, der vedlægges Regn-

skabet, hvorhos Administratorerne tillige bedes paalagt,

forsaavidt ei allerede skeet, at iagttage, at Auctions-

conditionerne, foruden at oplæses forinden Auctionen

afholdes, tillige blive ophængte paa Auctionsstedet til

Enhvers Efterretning. — Rentekammeret den 16. Mai

1835.

[Bilag]:

l. Uddrag af uAn tegn els er i Regnskabet for

Administrationen af Kirkebæ Klosters Gods og Flbgu

x H 40
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1835. Jorder, samt Kirkebæ Klosters Ombudsjorder i Vester-

16. Mai. Skaptefells Syssel for Aaret fra Fardag 1829 til Fardag

j 830".

Art. 2. Vedlagt tilstilles Hr. Regnskabs-

føreren et Schema, saavel til Regnskabet som Specifi-

cation (Jordebogen), hvilke Schemata i det Hele ere

aldeles eenslydende med de Stiftamtmand Krieger ved

Kammerels Skrivelse af 24. April 1830 tilstillede, paa

nogle enkelte Forandringer nær, der ansees*n6\dvendige

for Ordens Skyld. 4
Det bedes endvidere observeret, at Jorderne med

deres Matrikul-Nummer og Pagina i Jordebogen anfbres

i den samme Orden, som de ved denne Udsættelses

1. Art. ere specificerede.

— de aarlige Regnskaber blive at vedlægge

en rubriceret Jordebog, hvori bor gjbres Forklaring om

Jordernes og Leilændingernes Navne, Rygselbrevenes

Datis, Dyrheden, Afgifterne efter Besigtigelsesforretningen

af 1769, disses nuværende Slbrrelse, om Qvilderne ere

Faar eller KcJer, samt med hvilke Naturalier Afgifterne

tilsvares efter Bygselbrevene, og endelig Indtægten af

Drivrettigheden paa Jordernes Forstrande, hvilken Jorde-

bog aarligen bliver at examinere paa Mandtalsthingene,

og derefter at forsyne med Sysselmandens Attest om,

at den er overeensstemmende med de gjeldende Byg-

seibreve.

II. [Schema]. Regnskab for Administrationen af

N. N. Klosters Jordegods for Aaret fra Fardag 18.. til

Fardag 18.., allerunderdanigst aflagt af N. N.

Nota: Alle Administrations -Regnskaber bedes paa~

seete affattede efter dette Schema.

mm) u i

,

f^ib.« i><. Slik £%Bi£,

«

: . t ril * -M i
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» j av i I Sedler og
Ilede S61v. I Tegn>

4835.

16. Mai.
Ubd.

]
Indtægt:

1. Leien til Michaelis 18.\ -afN.Qvil-

der å 20 Pd. Sm8r for hvert Qvilde

N. Pd.

2.

N. Pd. efter Jordebogen ad Nr. I er-

lagt in natura, og solgte ved Auction,

saaledes som den her under Nr. 2

vedlagte Udskrift af Forretningerne

udviser, for

N. Pd., der udgjOr Præstens Salair,

beregnes til Indtægt efter Auctions-

middelpriis å N. Pd. med

Landskylden efter den foran nævnte

Jordebog ialt N. Al.

der ere betalte eller ydede saaledes:

N. Al. betalte efter det kgl. Rentek.

Skr. af 18. Oktbr. 1834 med 1 Specie

for hver 24 Al., er . .

N. Pd. hvid Uld solgte ved Auction,

og efter Udskrift af Forretningen her-

hos under Nr. 8 udbragt til ialt

r.S.N.Rbd'.N.Sk.

N. Pd. mel. do. lige-

ledes efter do. do. . . N.Rbd.N.Sk.

1 'o. I. v.
(

- - 1 - '

'ifiZmén asl

Efter den i Jordebogen meddelte For-

klaring er betalt med Penge efter den

gjeldende Capitulstaxt.

N. Pd. hvid Uld å N. Sk. pr. Pd.

S.ogT. . . N.N.

:

N. Pd. mel. do. å

N. Sk. pr. Pd. . .
*.

' — ..N.N.

3. Forstrandsafgiften efter Jorde-

bogen ad Nr. 1

N.

N.

Sk. I Rbd. Sk,

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N. N.

N. N
N. | N . 1

N

40*

I
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1835.

16. Mai.

4. Extraordinaire Indtægter efter

Jordebogen o. s. v

(eller ogsaa: Efter Jordebogen falder

Intet indeværende Regnskabsaar at

beregne.)

Rede SOlv

Rbd.

N.

Sk.

N.

Sedler og
Tegn.

Rbd.

N.

N.

1.

Udgift:

Salair til Præsten til N. N. efter hans

her under Nr. 4 vedlagte Qvittering,

som beregnes til Udgift mod Indtægten

saaledes, nemlig:

N. Pd. SmBr efter Auctionsmiddelpriis

å N. Sk. pr. Pd. . . r. S. N. Rbd. N. Sk.

N. Pd. Tælle å do. — N. Rbd. N. Sk.

2. Omkostninger ved de afholdte

Auctioner efter Sysselmand N. N.

under Nr. 5 vedlagte specificerede

Regning

3. AdministrationslCn ifølge det

kgl. Rentek. Skriv, af N. N. 18 . .

at beregne saaledes, nemlig:

af r. S. N. Rbd. N. Sk. og S. og T.

N. Rbd. N. Sk., hvoraf '/« Deel udgjOr

4. Contant indbetalt til Islands Jorde-

bogskasse efter Landfoged N. N. Qvit-

tering herhos under Nr. 6 . . . . . .

N

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N. N. den N. N. 18..

N

N.

N:

N. N.,

Administrator.

Sk.

N.

N.

N.

N.

N.
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1 835. III. Udkast til Auclions-Gonditioner. — 1 )
Opbudet

\TT^ skeer i rede Sdlv, mod contant Betaline. — 2) Betalingen
16. Mai.

;,

erlægges strax ved Hammerslaget, til vedkommende

Administrator, i manglende Fald ville de opraabte Varer

blive paa ny opbudne for Kjdberens Regning. — 3) Va-

rerne opraabes i den Stand de forefindes, og af-

leveres strax ved Hammerslaget. — 4) Efterbud og

mindre Overbud end 4 Sk. antages ikke.

so. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. midlertidig

Vedbliven af Brotolden ved Jokulsaa. Khavn

den 30. Mai 1835. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr.762.

Efter at Kammeret, i Henhold til dets Skrivelse af

10. Septbr. 1831, har modtaget Hr. Amtm." behagelige

Betænkning af 19. Decbr. f. A., om, hvorvidt den i for-

nævnte vor Skrivelse, for Aarene 1832, 1833 og 1834

bestemte Contribution til Vedligeholdelsen af Træbroen

over Jdkulsaaen i Jokulsdalen inden Nordermule Syssel,

fremdeles skulde vedblive, undlade vi ikke tjenstlig at

melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at ligesom Kam-

meret bifalder den af Dem fdiede Foranstaltning, hvor-

efter Contributionen til fornævnte Broes Vedligeholdelse

i Aaret 1835 erlægges uforandret, saaledes bifalde vi

ogsaa, at denne Brotold endnu i de næst paafdlgende

9 Aar, eller til 1844 incl., ligeledes blive at udrede paa

den i vor Skrivelse af 10. Septembr. 1831 bestemte

Maade.

Ligesom vi itfvrigt aarligen forvente os meddeelt

Underretning om Brokassens Tilstand, saaledes anmodes

Hr. Amtm. ogsaa i Aaret 1844 at indkomme med Deres

nærmere Forslag om, hvorledes der i saa Henseende

b8r forholdes i den folgende Tid. — Rentekammeret

den 30. Mai 1835.

i
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Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Udviisning af

Kjobstædgrund ved Raufarhflfn. Khavn den 30.

Mai 1835. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 763.

Foranlediget af, at der ved en den 2. August f. A.

af Sysselmanden i Norder Syssel afholdt Forretning er

udviist Faktor Johnsen en saa betydelig Strækning af

Jorden Raudarhavn til hans Handelsetablissement samme-

steds, at det kunde blive vanskeligt, naar Flere vilde

oprette Handel paa dette Udliggersted, al forskaffe dem

den fornodne Udviisning, har Hr. Amtm. i behagelig

Skrivelse af 24. Januar d. A, andraget paa, at den ud-

maalte Grund ikkuns maatte tilslaaes Faktor Johnsen

under den Betingelse, at han deraf igjen er forpligtet

til at afgive indtil Halvdelen, naar det i ovenmeldte

Oiemed af Ovrigheden paafordres, til hvilken Ende De

ogsaa har paalagt Sysselmanden at paaagte, at Eta-

blissementet ikke oprettes i Midten af den opmaalte

Grund.

At Kammeret bifalder dette Hr. Amtm/ Forslag,

skulle vi Ijenslligen melde Dem til behagelig Efterret-

ning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, samt videre

fbiende Foranstaltning. Tillige ville De underrette Fak-

tor Johnsen om, at det af ham ansogte Kjob eller Mage-

skifte af fornævnte Jord Raudarhavn ikke kan bevilges,

med Hensyn til at Raudarhavn nu er et autoriseret Ud-

liggersted, Derimod haves ikke Noget imod, naar han

derom kan komme overeens med den nuværende Op-

sidder paa Jorden Raudarhavn, og forskaffer denne

Fæste paa en anden ligesaa god Jord, at der indtil

videre tilslaaes ham Brugen af hele Jorden, dog at han

igjen er pligtig til at fratræde samme, eller i alt Fald

underkaste sig de Bestemmelser og Indskrænkninger,

som Ovrigheden maatte ansee fornodne, i Tilfælde at

Flere ville etablere Handel paa Udliggerstedet. — l Hen-

seende til den aarlige Afgift, som bliver at svare saavel

1835.

30. Mai.
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1835. af Jorden som af Handelsetablissementet, overlades det

^JpTpT' til Hr. Amtm. at fastsætte samme, og ligesom De ville
uUt iVJ i:Ll •

bebage at tillægge Administrator for Munkethveraae

Klostergodses nordre Deel Ordre til at beregne Afgif-

terne til Indtægt i sine aarlige Regnskaber, saaledes

forvente vi ogsaa at meddeles nærmere Underretning

om, hvad der af Hr. Amtm. bliver foranstaltet i forbe-

meldte Henseender. — Rentekammeret den 30. Mai 1835.

2. Juni. Cancellie - Skrivelse til Amtmanden over Is-

lands Vester -Amt, ang. aarlige Indberetninger

om Horsager. Khavn den 2. Juni 1835. —
Rubr. i Canc. 2. Depart. Brevb. 1835, Nr. 1755.

Ved bertil at indsende de fra Sysselmændene i

Islands Vest-Amt modtagne Indberetninger om de Per-

soner, der i hvert Aars Lob have været tiltalte for For-

brydelser, Politieforseelser m. v., har Hr. Amtm. hidtil
M

ikke meddeelt Underretning om* hvormange Sager an-

gaaende Hoer der i Overeensstemmelse med Reskr. af

21. Mai 1823 have været afgjorte ved Deres Resolution.

Da Gollegiet imidlertid onsker at erholde Oplysning i

fornævnte Henseende, saa skulde man tjenstl. anmode

Dem om, hertil at indberette Antallet af bemeldte

Slags Sager, der i afvigte Aar paa denne Maade ere

afgjorte, og forventer man derefter aarligen at modtage

lignende Indberetning. — Det kongl. Danske Cancellie

den 2. Juni 1835.

9. juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Stad Præstekald i

Grindavik. Khavn den 9. Juni 1835. — Original

i Bispe- Archivet i Island. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1835,

Nr. 1638.

I behagelig Forestilling af 27. Februar sidsti., der

er bleven indsendt til dette Collegium med Hr. Stift-
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amtm.' Betænkning af 3-1. Marts næstefter, har Deres 1835.

Hoiærv. andraget, at Stad Præslegaard i Grindevig inden

Guldbringe Syssel er i en hoist forfalden Tilstand, og

desuden har flere Huse, end som kunne ansees for-

nbdne, og De har i denne Anledning, med Hensyn tit

Kaldets ringe Indtægter, og da den nuværende Sogne-

præst i Embedet Magnus Torvesen ikke kan vente af -

sin Formand at erholde nogen Aabod for Præstegaardens

Mangler, indstillet:

a) at det maa overlades Stiftsøvrigheden at fra-

skrive Kaldets unodvendige, og som ere indbefattede

i de ved sidste Udtægls-Forretning af 29. Juni 1833 af

Stad Præstegaard i Grindevig opregnede Huse, samt at

foreskrive en hensigtsmæssigere Indretning af de Huse,

der i Fremtiden skulle som nodvendige fblge Præste-

gaarden; og b) at der til Præstegaardens Istandsættelse

maa bevirkes den nuværende Sognepræst Torvesen en

Naadegave af 50 Rbd. r. S., eller en lemporair Efter-

givelse af den Afgift af 3 Vælter Fisk aarlig, som for

Tiden af Kaldet svares til den kgl. Kasse.

Efter at man i denne Anledning har correspon-

deret med det kgl. Rentekammer, skulde man tjenstl.

tilmelde Dem til behagelig Efterretning og derefter

foiende Foranstaltning, at det bifaldes, at De fraskrive

Stad Præstekald de ommeldte unodvendige Huse ved

Præstegaarden, samt foreskrive en hensigtsmæssigere

Indretning af de Huse, der for Fremtiden skulle fblge

Præstegaarden, som nodvendige, med Tilfbiende, at De
angaaende det andet Punkt ville erholde nærmere Re-

solution fra det kgl. Rentekammer 1
. — Det kgl. Danske

Gancellie den 9. Juni 1835.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island, 9. Juni.

ar*g. Ministerialbøgernes Forelse. Khavn den 9.

see Rentek. Skriv. 18. Juli 1835.
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1835. Juni 1835. — Orig. i Bispe-Archivet i Island. — Canc.

"9" Juni""
1. Depart. Brevb. 1835, Nr. 1639. Algreen-Ussings Reskript-

samling for 1835, S. 208. P. Pétursson Hist. Eccl. Island.,

S. 351.

Efter at have modtaget Deres Hciiærv.* behagelige

Betænkning af 6. Februar f. A., angaaende Anvendelsen

'
i Island af de i Gancelliets Girculairskrivelse af 27. Au-

gust 1833 til samtlige Biskopper i Danmark, om Forel-

sen af Ministerialbøger, indeholdte Bestemmelser, skulde

Cancelliet tjenstl. tilmelde Deres Hbiærv. til behagelig

Efterretning og videre Foranstaltning, at bemeldte Cir-

culairskrivelse af 27. August 1 833 bestemmes som

gjeldende for Island, dog saaledes:

1) at den under b nævnte Punkt bortfalder, for-

saavidt den omhandler Landmilitair-Reserver; og 2) at

e og f anvendes forsaavidt det er muligt.

Med Hensyn til, at Deres Hoiærv. har yttret, at

Jevnforelses-Schemaet fores af Præsterne paa flere for-

skjellige Maader, skulde man tjenstl. tilmelde Dem, at

man finder det nodvendigt, at Jevnforelses- Registret

indrettes alphabelisk, med fortlobende Nummere for

hvert Bogstav for sig, og at det behandles som en fort-

idbende Afdeling, der ikke afbrydes, om end Ministerial-

bogens ovrige Afdelinger faae nye Protokoller, og Can-

celliet anseer det derfor rigtigst, at Jevnforelses-Registret

altid indbindes for sig selv, og faaer en saadan Stor-

relse, at det kan benyttes til en Mængde Ministerial-

boger. — Det kgl. Danske Cancellie den 9. Juni 1835.

16. Juni. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden overiNord-

og Oster-Amtet, ang. Forslag om at indskrænke

Fattiges Ægteskaber. Khavn den 16. Juni 1835.

— Canc. 3. Depart. Brevb. 1835, Nr. 2150. Algreen-Ussings

Reskriptsamling for 1835, S. 214—215.

For at paa Island Indgaaelsen af Ægteskab kunde

forebygges imellem Personer af Bondestanden, som ikke
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ere i nogen Næringsvei, der kan sætte dem istand til

at forsArge en Familie, og som derfor lettelig kunne

falde Fattigvæsenet til Byrde, har Hr. Amtm. under 8.

Decbr. f. A. andraget paa, at der maatte gives en Be-

stemmelse for, al ingen Præst paa Island maa lyse til

Ægteskab for Nogen af Bondestanden, forend denne,

naar han boer i Oplandet, godtgjbr at have erholdt i

Fæste paa Livstid elier i det mindste paa 10 Aar en

Jordepart, som forede i det mindste eet Koqvilde og

4 Faareqvilder, med mindre han kunde Jorevise saavel

vedkommende Fattigforstanders som Øvrighedens Til-

ladelse til at nedsætte sig paa en ringere Jordlod, eller,

naar han vil nedsætte sig uden Jordbrug ved Strand-

kanten, bevise, at have faaet af Ovrigheden Tilladelse

til at nedsætte sig ved Sbkanten, ni l m. — De har med
Hensyn hertil yttret den Formening, at en saadan Ind-

skrænkning i Adgangen til at kunne indgaae Ægteskab

allerede synes hjemlet i den beslaaende Lovgivning, i

hvilken Henseende De iblandt Andet har bemærket, at

Forordn. 3. Juni 1746 maa antages endnu at være

Sjeldende paa Island, selv om Forordn. 30. April 1824,

angaaende Præsternes Embede med Hensyn til Ægte-

skab, maatte være udvidet til at gjelde for Island,

hvilket De ikke veed at være Tilfældet.

Idet nu Cancelliet, hvad denne sidste Punkt an-

gaaer, tjenstligst maa gjbre Dem opmærksom paa, at

^or
- 30. April 1824 er udvidet til at være gjeldende

Pa a Island ved allerh. Reskript til samtlige Amtmænd
af 7. Decbr. 1827, hvoraf en Gjenpart vedlægges til

Deres nærmere Efterretning, maa man lige tjenstl. til-

kendegive Dem, at For. 3. Juni 4 746 derved er ophort

at være gjeldende paa Island. Under de Forhandlinger,

der i sin Tid fandt Sted i Collegiet angaaende Ud-

videlsen af Forordn. 30. April 1824, blev det specielt

taget under Overveielse, om ikke den i sammes § 3

Nr. 4 indeholdte Bestemmelse: uat naar Nogen af dem,
der agte at indgaae Ægteskab, nyder, eller, fra den

1835.

16. Juni
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1835. Tid deres Forsorgelse som Børn ophørte, har nydt nogen

urefunderet Understøttelse af Fattigvæsenet, da maa

Ægteskabet ikke tilstedes, med mindre Bestyrelsen af

det Fattigvæsen, hvor Manden er forsørgelsesberettiget,

erklærer, at der, for Fattigvæsenets Vedkommende,

Intet findes imod samme at erindre", burde skjærpes

saaledes, at Ægteskab ikke maatte tilstedes dem, der

ei ere istand til vedborligen at forsørge Børn og Tyende,

med mindre vedkommende Autoriteter dertil give Sam-

tykke. Men det fandtes betænkeligt at andrage paa et

saadant Tillæg, imod hvilket en Amtmand og Biskoppen

paa Island bestemt erklærede sig, in specie fordi hver-

ken Hensigten med Fattigindretningen eller Fattigvæsenet

paa Island kunde gjøre det fornødent, at fastsætte sær-

deles Indskrænkninger med Hensyn til Ægteskabets

Indgaaelse i et saa lidet befolket Land. Ligesom nu

allsaa den Indskrænkning i Almuepersoners Adgang til

at indtræde i Ægteskab, som Hr. Amtm. har omhandlet

i Deres Andragende til Gollegiet, ikke har Hjemmel i

den gjeldende Lovgivning, saaledes kan Gancelliet ei

heller finde en Bestemmelse efter Deres Forslag til-

raadelig. — Det kongl. Danske Cancellie den 16. Juni

1835.

18. Juli. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden og

Biskoppen- over Island, ang. Stad Præstekald i

Grindavik. Khavn den 18, Juli 1835. — Rentek.

Isl. Copieb. 11, Nr. 844.

Efter at det danske Cancellie har brevvexlet med

Kammeret, betræffende en til bemeldte Cancellie ind-

kommen, med Hr. Stiftamtm.' Betænkning ledsaget Fore-

stilling fra Deres Hoiærv. om : a) at det maa overlades

Stiftsøvrigheden at fraskrive Stad Præstekald i Grinde-

vig nogle unødvendige Huse, samt foreskrive en hen-

sigtsmæssigere Indretning af de Huse, der i Fremtiden

skulle som nødvendige følge Præstegaarden, og b) at
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der til Præstegaardens Istandsættelse maa bevirkes den

nuværende Sognepræst Torvesen en Naadegave af 50

Rbd. r. S., eller en temporair Eftergivelse af den Afgift

af 3 Vætter Fisk, som for Tiden svares af Kaldet til

den kgl. Kasse, har bemeldte Cancellie ved Skrivelse

af 9. i f. M. underrettet Kammeret om, at tørste Puukt

af Indstillingen bifaldes, samt med Hensyn til den an-

sbgte Understøttelse eller Eftergivelse henstillet samme

til Kammerets Afgjbrelse.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenstl.

at melde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjbrelse for Vedkommende, at Kammeret, uagtet Præste-

gaardens Afgift er nedsat fra 18 Vætter til 6 Vætter,

og Præsten i disse 6 Vætter endvidere ved Kammerets

Skrivelse af 20. Septembr. f. A. er bevilget en Efter-

givelse af 3 Vætter aarlig i 3 Aar, fra Fardag 1833 at

regne, dog efter de oplyste Omstændigheder i Forvent-

ning af Hans Maj 4" allern. Approbation, endnu har bevilget

Præsten en yderligere Eftergivelse, saaledes at' han

ligeledes i et Tidsrum af 3 Aar, fra Fardag indeværende
Aar at regne, fritages for at erlægge den for Tiden

tilbageværende Deel af Afgiften, 3 Vætter Fisk aarlig,

1 hvilken Henseende Hi\ Stiftamtm. anmodes om, at

tilkjendegive Sysselmanden for Guldbringe og Kjose

Syssel det Fornbdne til Iagttagelse ved de i bemeldte

3 Aar for Administrationen af benævnte Syssel aflæg-

gende Regnskaber, hvori Andraget vil passere, imod at

Hr. Stiftamtm/ Ordre fremlægges ved det tørste Aars

Regnskab in originali, og ved de tvende tølgende paa-

beraabes, samt at derhos vedlægges Tilslaaelse fra Præ-
sten Torvesen om, at han for disse 3 Vætter Fisk har

været ukrævet. — Rentekammeret den 18. Juli 1 835.

1835.

18. Juli.

Cancellie Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Fordelingen af Landsoverrets-Asses-

sorernes Gager i Constitutionstilfælde, m. v. Khavn

21. Juli.
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4835. den 21. Juli 1835. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1835,

21. Juli. Nr# 2590.

I en af det kongel. Rentekammer hertil oversendt

Forestilling har forste Assessor i den kongel. islandske

Landsoverret, Sveinbjornsen, andraget, at han for Tids-

rummet fra 12. April f. A.
T
da han allern. beskikkedes

til bemeldte Embede, og indtil 2. Juni næstefter, da

han tiltraadte .det, ikkun bar erholdt udbetalt Halvdelen

af den samme tillagte Gage, og har derhos ansogt om

at faae den anden tilbageholdte Halvdeel, 49 Rbd. 5 Mk.

3 Sk. r. S., udbetalt, imod at han i al Fald med den,

der maalte have været constitueret til i fornævnte Tid

at bestyre Embedet, træffer mindelig Overeenskomst

om GodtejGrelse for Conslitutionstiden.

Ligesom Landfogden, Cancellieraad Ulstrup, i sin

Forestillingen paategnede Erklæring har oplyst, at nu-

værende anden Assessor i bemeldte Ret, Finsen, der

i den omhandlede Periode var constitueret som forste

Assessor, har erholdt udbetalt den hele det andet As-

sessorat tillagte Gage, og Sekretair Stephensen, der var

constitueret som anden Assessor, Halvdelen af den med

det andet Assessorat forbundne Gage, hvoraf flyder, at

der endnu haves i Behold Differentsen imellem den

det første og andet Assessorat for den ommeldte Tid

tilkommende Gage, saaledes har Hr. Sliftamtm. i Deres

Skrivelse yttret den Formening, at Landfogden har

handlet rigligt i ikkun at udbetale Assessor Sveinbjorn-

sen halv Gage fra den Tid han beskikkedes til Em-

bedet og indtil han tiltraadte det, da den i samme

Constituerede havde Ret til Halvdelen af Gagen, og in

specie ved allerhGieste Resolution af 12. April f. A. var

erklæret berettiget dertil.

Man skulde i Anledning heraf, til behagelig Efter-

retning og videre Foranstaltning tjenstl. melde, at Reg-

len, hvorefter der bliver at forholde i Henseende til

Gagen for det oftnævnte Tidsrum fra 12. April f. A.
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til 2. Juni, da Sveinbjbrnsen tillraadte Embedet, inde-

holdes i den ved Plak. 23. April 1813 bekjendtgjorte

allerh. Resolution af 20. Februar næstforhen, hvorefter

den, der som Constilueret bestyrer et Embede fra den

Tid, at en virkelig Embedsmand dertil er udnævnt, og

indtil denne tiltræder Embedet, skal, hvor ingen min-

delig Forening derom imellem dem kan træffes, være

berettiget til, imidlertid at nyde den halve Deel af

Embedets Indtægter. — Heri er der ikke, med Hensyn

til det omhandlede Tilfælde, gjort nogen Forandring ved

den af Dem paaberaabte allerh. Resolution af 12. April

f. A., der, idet den fastsætter, at de to constituerede

Assessorer maae nyde hver saa meget som Halvdelen

af de respective Assessor-Embeders faste Lbnninger, i

Forhold til Enhvers Gonstitutionstid, alene omfatter Tiden

indtil de virkelige Assessorers Udnævnelse, og forbv-

rigt ikkun er en Anvendelse af de gjeldende Bestem-

melser om, at den i Vacancen faldne Gage skal be-

spares, forsaavidt der ikke maatte findes Anledning til

at anvende indtil Halvdelen af samme som Godtgjbrelse

for den, der har fungeret i Vacancen. — Det kongel.

Danske Cancellie den 21. Juli 1835.

1835.

21. Juli

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Afgivelse af Friexem-

piarer af trykte Skrifter fra Islands Stiftsbog-

trykkerie. Khavn den 25. Juli 1835 1
. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1835, Nr. 2625. Algreen-Ussings Reskript-
samling for 1835, S. 262.

Ved under 12. August f. A. hertil at indsende et

Andragende ,fra Forpagteren af Stiftsbogtrykkeriet paa
Island, Sekretair Stephensen, om Fritagelse for at af-

give til det store kgl. Bibliothek og Universitetsbiblio-

theket de befalede 2 Exemplarer paa Skrivpapir og \

jevnf. Univ. Dir. Skriv. 31. Januar 1835.

25. Juli.
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1835. Exemplar paa Trykpapir af de Boger, som oplægges

"^T^^ uforandrede paa ny, have Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv.

indstillet, at han maa fritages for at aflevere de be-

falede 3 Exemplarer til bemeldte Bibliotheker af alle

de nye uforandrede Oplag af ældre Skrifter, som i

Lftbet af de sidste 10 Aar have været trykte, og af

hvilke de befalede Exemplarer i sin Tid have været

indsendte.

Gancelliet har i denne Anledning brevvexlet med

Chefen for det store kgl. Bibliothek og Directionen for

Universitetet og de lærde Skoler. Den Forste har yttret,

at der Intet haves imod Opfyldelsen af Supplikantens

Petitum, overeensstemmende med Deres Forslag, naar

det paalægges Forpagteren af Bogtrykkeriet, hvert tiende

Aar at afgive til det kongel. Bibliothek de befalede 3

Exemplarer af Boger, som i et saadant Tidsrum flere

Gange uforandrede paa ny ere oplagte, og Directionen

har erklæret, at der for Universitetsbibliothekets Ved-

kommende kan forholdes efter Deres Indstilling, under

den Betingelse, at der aarlig til Bibliolheket indsendes

en fuldstændig Fortegnelse over Alt, hvad der i Bog-

trykkeriet er trykt, med Bemærkning om, hvilke Skrifter

der ifolge denne Bestemmelse ikke indsendes i nye

Exemplarer, og med Angivelse af det Oplag, hvoraf

Exemplarer sidst ere indsendte. — Hvilket man, til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse, tjenstl.

skulde melde. — Det kongelige Danske Cancellie den

25. Juli 1835.
*

25. Juli. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, ang. Regler for Adgangen til

Fattigforsorgelse. Khavn den 25. Juli 1835. —
Canc. 3. Dep. Brevb. 1835, Nr. 2626. Algreen-Ussings Re-

skriptsaml. for 1835, S. 262.

Med Hensyn til den i Reglementet for Fattigvæ-

senets provisoriske Indretning og Bestyrelse i Island
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Januar f. A. § 6 indeholdte Bestemmelse, at naar 1835.

Nogen har været bosat eller tjenende i et Fattigdi-
v

~~T"pT*rr"
Juli.

strikt tilsammen i 5 Aar, efter at have opnaaet 46 Aars

Alder, uden der at have nydt nogen Understøttelse af

Fattigvæsenet, skal han sammesteds være berettiget til

Forsørgelse, har Sysselmand Blondahl i et med Hr.

Amtm.* Skrivelse af 9. December f. A. hertil indsendt

Andragende forespurgt, om bemeldte Forskrift skal

forstaaes om det Sted, hvor den Paagjeldende har

været bosat eller tjent i de første 5 Aar efterat have

fyldt sit 4 6de Aar, eller om det, hvor han længst har

opholdt sig, eller endelig om det, hvor han har haft

Ophold i de sidste 5 Aar, forend han blev trængende

til Forsorgelse.

Man skulde i Anledning heraf til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at

da en Person efter den nævnte § i Keglementet er-

hverver Forsørgelsesret i det Fattigdistrikt, hvor han,

efter opnaaet 46 Aars Alder, har opholdt sig i 5 Aar,

uden der at have nydt Understøttelse af Fattigvæsenet,

er det klart, at ved saadan Erhvervelse af Forsbrgel-

sesret i et bestemt Distrikt, den Gommune, som forhen,

paa Grund af Fødselen eller Ophold i den lovbestemte

Tid, var pligtig til i Trangstilfælde at antage sig Per-

sonen, ved det nye erhvervede Forsørgelseshjem be-

fries fra den forhen samme paaliggende Pligt, og at

saaledes altid det sidste Sted, hvor en Person, inden

han blev trængende til Fattighjelp, har haft et til For-

sbrgelsesret qvalificerende Ophold, maa være det, som

Forsørgelsen paaligger. — Det kgl. Danske Cancellie

den 25. Juli 4835.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- 4. August,

og Oster -Amtet/ ang. Oplagspenge for Fattig-

kasserne. Khavn den 4. August 1835. —

-

X. B. 41

\
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4835. Canc. 3. Depart. Brevb. 1835, Nr. 2773. Algreen - Ussings

4. August. Reskriptsamling for 1835, S. 275—276.

Ved lirider 10. December f. A. hertil at indsende

en Forestilling fra Sysselmanden for Hunevands Syssel,

hvori han, med Hensyn til at nogle af Torfalæks Reps

Beboere have nægtet at udrede noget Exlrabidrag til

Fattigvæsenet, for at opbevares til Hjelp i muligen ind-

træffende haarddre Aar, har andraget paa, at det ved

Lov maatte bestemmes, at enhver Fattigcommune skulde

i bedre Aar, elier naar den ikkun havde faae Fattig-

lemmer al forsbrgé, oplægge saa meget af Fattigkassens

Indtægter hvert Aar, som kunde svare til et Fattiglems

fuldkomne Forsorgelse i eet Aar, har Hr. Amtm. ind-

berettet, at De har tilskrevet bemeldte Sysselmand, at

De ikke kiinde ansee Vedkommendes Vægring for at

erlægge Extrabidrag til Fattigvæsenet for lovgrundet,

og at han skulde sbge at formaae dem til at udrede

det allerede Paalignede, men i modsat Fald, hvis det

paalignede Extrabidrag for hele Reppen ikke i det Hele

var stbrre, end der svarede til fuldkommen Underhold-

ning for eet Fattiglem om Aaret, at inddrivé samme

ved Udpantning. — Tillige har De henstillet, om det

ikke maatte være hensigtsmæssigt at bestemme, at der

til uforudsete Udgifter og til de respective Fattigkassers

Forbgelse skulde, efter foregaaende Correspondence

mellem vedkommende Sysselmand og Amtmanden, for-

uden det til de visse Udgifter Fornddne, paalignes et-

hvert Rep, i Forhold til dets Stbrrelse og Forfatning,

saa meget i aarligt Extrabidrag til uforudsete Udgifter

ved Fattigvæsenet, og i al Fald til at oplægges i Fattig-

kassen, som kunde medgaae til eet eller to Fattiglemmers

aarlige Underholdning.

Man skulde i Anledning heraf tjenstl. melde, at

ligesom det provisoriske Reglement for Faltigvæsenets

Bestyrelse af 8. Januar 1834 ikke hjemler nogen Lig-

ning til Fattigvæsenet udenfor dets actuelle tornbden-

heder, blot for, med et Oplag, at sikkre det en Res-
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source i mindre heldige Tider, saaledes finder Colle- 4835.

giet det utilraadeligt, at andrage paa en ^estemm^se ^
-

^^^
som den foreslaaede, der, foruden at medfare en ny

Byrde for Fattigdistrikterne, neppe vilde indeholde den

Betryggelse, som derved tilsigtes. Oplagte Pengecapi-

taler vilde nemlig, om de end iovrigt vare nok saa

vel sikkrede, dog, naar Uaar maatte indtræffe paa Is-

land, ei indeholde tilstrækkelige Midler tjl at afværge

Ulykken, da selve de umiddelbare Subsistentsmidler

da kunde komme til ait mangle, uden at kunne erhol-

des for Penge. At et saadant Extrabidrag præsteredes

ved levende Greaturer, skjonnes heller ikke at kunne,

saaledes som De formener, være til nogen synderlig

Nytte i Tilfælde at Beboerne i Fatligdistriktet have mi-

stet deres af Fodermangel, da det er rimeligt, at det

for Fattigvæsenet vil være i det mindste ligesaa van-

skeligt, som for de Private, i saadan Nodstid qt skaffe

Foder til Creaturerne, og det saaledes vel ikke i Al-

mindelighed vilde kunne komrne Beboerne til Hjelp

med disse. — Det kongl. Danske Gancellio den 4.

August 1835.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 18 -
August

Sporgsmaalet om Udvidelse til Island af nogle

almindelige Forordninger fra 1832. Khavn den

18. AugUSt 1835. — Canc. 3. Depart. Brevbog 183&,

Nr, 2902.

Ved at tilstille det kgl. Rentekammer hosfblgende

fra Amtmændene paa Island og Landsoverretten samriie-

steds indhentede Betænkninger med Bilage, angaaende,

hvorvidt nogen af de igjennem Cancelliet i Aaret 1832

emanerede Anordninger, enten med eller uden Modifica-

tion, kunde gjores anvendelig paa Island, skulde man

tjenstl. yttre Folgende:

Skjflndt der mode mange Vanskeligheder ved Ud-

41*
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1835. videisen af Plakaten 13. Januar 1832, ang. Foran-

18. August, stalininger til at hindre det mulige Tilfælde af Skindodes

Begravelse m. v., som og fraraades af Amtmand Thor-

steinson og Justiliarius i Landsoverretten, synes det dog,

at Man, efter de flere andre Erklæringer, som gaae ud

paa, at Plakatens Hovedregler, skjondt med Modifica-

tioner, endog kunde være mere fornodne i Island end

andetsteds, ei ganske kan lade den fare. — Men lige-

som den fyrste Passus af Plakatens § 2 maa bortfalde,

saaledes maatte det vel være Sysselmanden, der havde

at udnævne Liigskuere, og det maatte derhos, hvor

faste Liigskuere ikke kunde haves, uden at Vedkom-

mende bebyrdedes med Reiseomkostninger, være tilladt

at foretage Begravelsen efter Attest af to andre gode

Mænd. — Hvad Amtmand Thorarensen bemærker om,

at de, der ernære sig af at gjore Liigkister, fornemmelig

skulde bruges til Liigskuere, fortjener neppe at lages

i Betragtning; der lade sig og tænke Collisioner, som

deraf kunde opstaae, om ikke nogen værre, saa dog

den, at den Forfærdiger af Liigkister, som havde faaet

biint Officium, vilde faae en Overvægt i Concurrence

med Andre. — Den i § 4 fastsalte Betaling for at un-

dersoge Liget og derom udstede Attest kunde* formentlig

nedsættes til 16 Sk.

Med Hensyn til hvad der i nogle af de indkomne

Erklæringer er yttret, om, at det ikke er usædvanligt,

at man, strax efter at Een antages at være dbd, eller i

det mindste efter kort Tids Forlob, henlægger Liget paa

et afsides Sted, ofte i Frost og Kulde, uden at hen-

vende nogen Opmærksomhed paa det, holder Cancelliet

for, at en Opfordring til den islandske Almue om at

iagttage storre Aglsomhed, inden den formeenllige Dbde

henlægges paa et koldt og afsides Sted, turde være

hensigtsmæssig. — Da det Ord uLiighuus" i § 2, saa-

ledes som den af Biskoppen over Island afgivne Be-

tænkning viser, er blevet misforstaaet, maatte dette Ud-

tryk undgaaes.

•
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Af den Brevvexling, som i f. A. fandt Sted imellem 1835.

det kgl. Rentekammer og Collegiet, betræffende Udvi- 18. August,

delsen af nogle i 1832 emanerede Anordninger til og-
>
'
*~

saa at gjelde paa Færoerne, vil det være i velbemeldte

Kammers Erindring, at Amtmanden over fornævnte

Oer, med Hensyn til Bestemmelsen i den omhandlede

Plakats § 1, at intet Liig maa jordes, forend det med

behdrig Attest er godtgjort, at sikkre utvivlsomme Tegn

paa Doden have viist sig, bemærkede, at Præsterne

paa Færderne som oftest ikke kunne være tilstede

ved Begravelsen, og at det endog ofte vilde være Ved-

kommende umuligt, at bringe Præsien Efterretning om
Dcidsfaldet forend Begravelsen, hvorfor han formente,

at det maatte være Kirkeværgernes Sag at paasee, at

den ovenanforte Forskrift blev iagttaget, og derefter at

opbevare den udstedte Attest, for at aflevere den til

Præsten, naar denne indfandt sig for at foretage Jords-

paakastelsen, men da Præsterne saaledes ikke altid

kunde være ansvarlige for, at Plakatens Bud blev

efterlevet, holdt Amtmanden det for rigtigst, at bestemme
en Mulkt af 1—5 Rbd. saavel for Vedkommende, hvis

Pligt det var at erhverve den omhandlede Attest, som
for Kirkeværgerne, naar noget Liig blev begravet uden
at den befalede Besigtigelse havde fundet Sted.

I den Forestilling man har nedlagt angaaende Ud-

videlsen af de ommeldte Anordninger til Færøerne, og

som itølge allerhdieste Resolution af 22. Oktbr. f. A. skal

forelægges Stænderforsamlingen for Sjællands m. fl.

Stifter, samt Island og Færoerne, har Collegiet andraget

paa, at den titnævnte Plakat maatte udvides med de

af Amtmanden foreslaaede Modificationer. — Da lig-

nende Forhold synes, uagtef de indkomne Erklæringer

ikke bertire saadant, at maatte kunne indtræde paa Is-

land, troer Cancelliet at det kunde være hensigtsmæs-

sigt, for slige Tilfælde at bestemme, at de Paagjeldende,

hvis Pligt det var at erhverve Attesten, skulde opbe-
vare den og aflevere den til Præsten, naar han indfinder
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1835. sig for at foretage Jordpaakastelsen, og, naar de have

18. August, ladet Liget begrave, uden at den befalede Besigtigelse
_"_

' havde fundet Sted, ansees med en Mulkt, sotn den, der

er proponeret for Færoerne.

Plakaten af 20. Januar, om Aflevering af Exem-

plarer af udkommende Skrifter m. v. til det store kgl.

Bibliothek og Universitetsbibliotheket, er, som deus § 5

viser, allerede gjeldende for de i Island trykte Skrifter,

og af samme bliver der ikkun at meddele Bogtrykke-

riet sammesteds et Exemplar til Underretning.

Plakaten 27. April angaaende Jordembdres Afske-

digelse, kan formentlig udvides til Island, dog saaledes

at en authoriseret Læges Betænkning skal kunne være

Hjemmel nok til interimistisk at forbyde en Jordemoder

Praxis, men at Landphysiei Erklæring dog skal ind-

hentes, og at endelig Bestemmelse tages efter sammes

Indhold.

Forordning 1. Juni, angaaende Forpligtelse til at

holde behbrige Handelsbbger, behbves formentlig ikke

paa Island, og om Udvidelse af Forordning 11. Juli,

angaaende Afsoning af Boder, som tilfalde Private, kan

der saameget mindre være Spbrgsmaal, som Gancelliet

under en Sag, beiræffende Straffelovgivningen for Is-

land, der nylig har været foredraget Hans Majestæt og

ifblge allerh. Resolution skal forelægges vedkommende

Stænderforsamling, har gjort Forslag om den Maade,

hvorpaa Bbder skulle afsones paa Island. — En Udvi-

delse af Forordning 27. Juli, om visse Lettelser med

Hensyn til Benyttelsen af Auctionsvæsenet, vilde, med

Hensyn til Sportelreglementet 30. September 1830 § 43,

og efter de locale Forhold, være saa godt som unyttig;

og hvad Forordnings. August, om forandrede Forholds-

regler med Hensyn til den indiske Cholera, angaaer,

turde det være nok, at vedkommende Ovrigheder blive

bemyndigede til, hvis bemeldte Sygdom skulde vise

sig paa Island, da at foranstalte det Fornddne i Ana-

logie med Forordningen.
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Forordning 5. September, om Skudsmaalsbogers 1835.

Indførelse for Tjenestetyender, kunde ikke uden med
lg Â ^t

væsentlige Forandringer indfores paa Island, og vilde

dog neppe blive overholdt. — Dersom der ved Lov-

givningen var Noget at gjore, for at sætte Tjeneste-

tyende under strængere Tilsyn end hidtil, maatte an

særlig efter Islands locale Tarv udarbeidet Anordning

være at foretrække.

Ved at meddele det kongl. Rentekammer Foran-

staaende, skulde Man tjenstligst udbede sig Sammes

Yttringer i Sagen, og forventes derved det Indsluttede

remitteret. — Det kongel. Danske *Cancellie den 18.

August 1835.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 22. August.

Island, ang. Anskaffelse af Instrumenter til Land-

physikatet. Khavn den 22. August 1835. —
Rentek. Isl. Copiebog 11, Nr. 875.

Foranlediget af Hr. Stiftamtm/ behagelige Skri-

velse af 31. Marts d. A. og det dermed fulgte Andra-

gende fra Landphysikus Thorstensen, har Kammeret

foranstaltet anskaffet og ham tilsendt til Brug og som
Inventarium ved Landphysikatet i Island de af ham for-

langte Instrumentsager, nemlig: et Obductionsbestik,

Fodsels-Tang og et Forbindtoi, hvilket vi ikke skulle

undlade tjenstl. at melde Hr. Stiftamtm. (il behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjdrelse. for Landphysikus

Thorstensen. Tillige meldes Hr. Stiftamtm., at Kammeret

paa forventet allernaadigst Approbation herved bemyn-

diger Dem til af Islands Jordebogskasse at lade Klein-

smed Finnbogasen udbetale hvad ham efter Regning

kan tilkomme for Reparationen af de ovrige ved Land-

physikatet beroende samme tilhorende Instrumenter,

hvorefter Kammeret udbeder sig behageligen under-

/ rettet om, hvad Omkostningerne i denne Anledning

ibave udgjort. — Rentekammeret den 22. August 4835.
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1835. Rentekammer- Skrivelse til Amtmanden over

j^jf; Islands Nord- og Oster - Amt, ang. midlertidig

Erlæggelse af Jordafgifter ved Pnlsstromper efter

Capitelstaxt. Rhavn den 29. August 1835. —
Rentek. IsL Copiebog 11, Nr. 891.

Uagtet Leilændingerne paa de Hans Majestæt til-

hørende Jorder, i hvis Bygselbreve er bestemt, at Land-

skyldsafgiften skal erlægges med visse deri bestemte

Varesorter, desforuden have Valget, forsaavidt Vårene

ikke ydes in natura, at kunne erlægge samme med
Penge efter Capitelstaxt, har Hr. Amtm. i behagelig

Skrivelse af 4 3. i f. M. dog yttret, at det deels ofte

for Leilændingerne er hdist vanskeligt at tilveiebringe

de i sidstnævnte Tilfælde fornbdne Gontanler, deels

byrdefuldt at erlægge deres Afgifter med saadanne

Varesorter som Uld, der kan tjene til Forarbeidning,

og hvorved Leilændingerne tabe den Arbeidslon. de

ved samme kunne indvinde, samt Fisk, Smor og Talg,
M 'ti •

der kunne tjene til Levnetsmidler, da denne sidste Artikel

i trange Tider af fattige Folk i Island skal bruges med

Smor; Hr. Amtm. har derhos foreslaaet, om ikke Af-

gifterne af de kgl. Jorder inden Nord- og Oster-Amtet

kunne tillades erlagte i Pulsstrbmper til et Belbb af

samme Værdie efter Capitelstaxten, som de i Bygsel-

brevene stipulerede Varesorter efter bemeldte Taxt,

hvilken Ydelsesmaade De anseer til Lettelse for Lei-

lændingerne, uden at den kgl. Kasse dog derved skal

lide noget Tab.

Endskjbndt Kammeret ikke hidtil har haft Anled-

ning til at antage, at den stedfindende Fremgangs-

maade med Afgifternes Ydelse har medfbrt nogen

Ulempe for vedkommende Leilændinge, saa vil Kam-

meret dog efter Hr. Amtm." Indstilling Intet have imod,

at Leilændingerne paa de kgl. Jorder i bemeldte Amt

maae med Hr. Amtm." Approbation, som ved vedkom-

mende Administrations-Regnskab bliver at fremlægge, til-
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lades, i 2 Aar, fra Fardag 1836 til Fardag 4 838, at erlægge 1835.

deres Afgifter enten ganske eller for en Deel med Puls-
>

7
-
T""-"~"

« » „ ,
"9. August,

slromper, efter ovenanforte foreslaaede Maalestok, hvil-

ket vi ikke skulle undlade tjenstlig at melde Hr. Amtm.

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjdrelse for

saavel samtlige Administratorer i Nord- og Oster- Amtet,

som vedkommende Leilændinger. — Om Udfaldet for

den kgl. Kasse af denne saaledes givne Moderation,

forvente vi i sin Tid at modtage Hr. Amtmands Beret-

ning. — Rentekammeret den 29. August 1835.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 29. August.

Islands Nord- og Oster -Amt, ang. de Thingore

Kloster forhen tiihorende Sodrifter. Khavn den

29. AugUSt 1835. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 892.

Ved Kammerets Skrivelse af 10. Mai f. A. blev

Hr. Amtm. anmodet om, at foranstalte Sogsmaal anlagt

mod Administrator for Thingore Klosters Gods, B. Ol-

sen, til Afgjorelse af Sporgsmaalet om lians Majestæts

Ret til Sodrift paa de bemeldte Kloster underliggende

Jorder i Hunavatns og Stranda Sysseler, hvilke So-

drifter Administrator Olsen har formeent at tilhore

Thingore Klosterkirke, der staaer paa den ham tilho-

rende Gaard.

Foranlediget heraf har Hr. Amtm. ved behagelig

Skrivelse af 15. i f. M. underrettet Kammeret om, at

Administrator Olsen, efter at være i forbemeldte An-

ledning indkaldt for Forligelsescommissionen, har for

denne, for at undgaae Sogsmaal, tilbudet godvillig at

ville afstaae sin formentlige Ret til samtlige de omtvi-

stede Sbdrifter inden Hunavatns Syssel, med Undta-

gelse af Spakonuarf, og Sodrifterne paa Jorderne Eyjum,

Veidileysa, Ofeigsfjord, Drangavik og Kirkjubol inden

Stranda Syssel, samt tillige til at erlægge til den kgl.

Kasse 100 Rbd. r. S. eengang for alle, for upaatalt

fremdeles at kunne nyde disse Sodrifter. — Efter hvad
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1835. Hr. Amtm. derhos har yttret saavel om dette Tilbud,

^TT"**""^ som forovrigt over Sagen i det Hele, skulle vi ikke
AM. August.

undlade tjenslligen at melde lil behagelig Efterretning

og videre Bekjendtgjbrelse for Vedkommende, at Kam-

meret paa forventet allern. Approbation antager dette

af Administrator Olsen gjorte Tilbud, samt tillader at

videre Sogsmaal, naar Sagen paa den anforte Maade

er afgjort, maa paa Grund deraf bortfalde, i hvilken

Henseende Hr. Amtm. anmodes om at foie den for-

nodne Foranstaltning, ligesom ogsaa drage Omsorg for,

at Sbdrifterne i Hunavatns Syssel, med Undtagelse som

meldt af Spakonuarf, derefter blive opbudne til Bort-

forpagtning, til Indtægt for Thingbre Kloster. — De

100 Rbd. r. S., som af Administrator Olsen efter For-

anfbrte skal erlægges, bliver at paasee indbetalt i Is-

lands Jordebogskasse.

Om Udfaldet udbeder Kammeret sig derefter til

sin Tid meddeelt Underretning. — Rentekammeret den

29. August 1835.

2. septbi. Kongelig Resolution ang. Understøttelse til

en Islænders Oplæreise i Havedyrkning m. v.

Frederiksberg den 2. Septembr. 1835. — i Rente-

kammerets Forestilling 25. August bemærkes, at det ved kgl«

Resol. 23. Januar 1817 var overdraget Landhusholdningssel-

skabet, at lade flinke, unge islandske BondersBnner nedreise

til Danmark, og at besb'rge dem oplærte i Haugedyrkning)

Kartoffelavl, Træplantning og Husdyrenes Behandling. I An-

ledning heraf folede Selskabet Anstalt til, at tre unge Mænd

kom fra Island i Aarene 1817 og 1818. Under deres to- og

treaarige Ophold i Danmark gaves dem Leilighed til at lægge

sig efter nogle Grene af Landoeconomien, ligesom ogsaa Sel-

skabet drog Omsorg for, at dem, især om Vinteren, gaves

nogen Veiledning i de Haandværksfag, ved hvis Udbvelse de,

efter deres Hjemkomst, kunde blive deres Fbdeland til Nytte.

Ved deres Tilbagereise skjænkedes dem derhos nogle Red-

skaber. Udgifterne ved denne hele Foranstaltning bleve ifblge

ovenmeldte kongelige Resolution betalte af Fonden ad usus

publicos.

r
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„Endskjcmdt det er utvivlsomt, at Foranstaltninger, som
denne, der var at betragte som et Forsog paa, ad en ny Vei

at bidrage til at forbedre Islands indre oeconomiske Forfat-

ning, og især at fremme de Dele af Jorddyrkningen, hvortil

Landet mest egner sig, saasom Køkkenhavers Anlæg og R<5gt,

samt den hdist vigtige Kartoffelavl, maa kunne bære gode

Frugter, er Sagen dog hidtil forbleven ved dette Forsog, til-

deels som Folge af, at ingen Islænder sildigere af egen Drift

har meldt sig, for at nyde godt af en lignende Foranstaltning".

Nu havde imidlertid Viceprovst og Capelian til Valfjof-

stad i Norder-Mula Syssel, Stephan Arnason, s«gt om Under-

støttelse af det Offentlige, for at hans Sbn, Paul Stephensen,

kunde i 2 å 3 Aar opholde sig i Danmark i den omtalte Hen-
sigt. Andragende herom havde han indgivet til Landhushold-

nings-Selskabet, men dette havde tilbudt, hvis Rentekammeret

vilde udvirke det Ansogte, at drage Omsorg for Udførelsen,

og yttrede, at det mindste, der hertil vilde udfordres, vilde være

300 Rbd. aarlig. Sysselmanden, Kammerraad Melsted, havde

anbefalet Andragendet meget, da Andrageren var
tt
en særdeles

driftig og duelig Landoeconom, og en af de første paa Oster-

iandet, der med Held har lagt sig efter Haugedyrkning, især

Kartoffelavl", og Sønnen var et skikkeligt og lærvilligt ungt

Menneske.

Rentekammeret, som bemærker, at Haugedyrkningen var
1 de senere Aar i flere Egne af Island gaaet fremad, især

paa Vesterlandet, fremhæver, at det vilde være ønskeligt at

den ogsaa paa Osteriandet kunde vinde Fremgang, hvorfor

det anbefaler Andragendet. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1835 C, Nr. 316.

Vi tillade allernaad., at Islænderen Poul Stephensen

antages til i 2 til 3 Aar her i Landet at undervises

i Haugedyrkning, Kartoffelavl, Træplantning med videre.

De dertil medgaaende Omkostninger, omtrent 300

Rbd. Sedler aarligen, foruden Reise-Udgiflerne, blive

at udrede af den islandske Jordebogskasse. Vort

Landhusholdnings-Selskab ville Vi allernaad. have over-

draget, efter dets Tilbud, at fbie den i saa Henseende

fombdne Foranstaltning. — Frederiksberg den 2. Sep-

tembr. 1835.
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4835. Canceliie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn

21.Septbr. den 21. Septbr. 1835. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen i Reykjavik i Juli 1836, samt i Hunavatns og

Oefjords Sysseler 1837 ; den skulde være gjeldende for Island

i Halvaaret 1. Januar til 30. Juni 1836 ifølge Plak. 11. Mai

1819. Canc. 2. Departem. Registr. XXXVI, 281 (1835, Nr.

646). Original - Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1835,

S. 639. Qvart-Forr. for 1835, S. 91—92; Rubr. hos Schou

XXI, 219.

Plakat, angaaende Qvartals - Coursen for Oktober,

November og December Maaneder 1835.

Af den i Overeensstemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDeobr.

Maaneder 1835 skulle modtages i alle de Solvbeta-

linger, der, efter allerhoislbemeldte aabne Brev, kunne

afgjores med Rigsbanksedler, bestemt til 200 imod

100 Species eller 200 Rbdlr. Solv, saa at 1 Rbdlr.

Solv i alle foranforte Tilfælde kan betales med 1 1

Rbdlr. Seddel.

Hvilket herved kundgjores til alle Vedkommendes

Underretning. Det kongelige Danske Cancellie den 21.

Septembr. 1835.

22. Septbr. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Norder- Amtets For-

dring paa Andeel i Stiftsbogtrykkeriets Udbytte*

Khavn den 22. Septembr. 1835. — Canc. 3. De-

part. Brevbog 1835, Nr. 3299.

Over indsluttede Skrivelse fra Amtmanden over

Islands Nord- og Ost-Amt, hvori han andrager paa, at

Stiftsøvrigheden, i Medhold af det allerh. Reskript af

14. Juni 4799, angaaende det Holum Bispestol tilho-

rende Bogtrykkenes Nedlæggelse, maa blive tillagt

Ordre om, lil Directionen for Norder-Amtels Bibliothek .
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at udbetale en Fjerdedeel af Afgiften for Forpagtningen 1835.

af Bogtrykkeriet paa Vidde, fra den Dato den forst ^p^ff
blev erlagt, til nu, og saa fremdeles aarligen, skulde "

CP E

Man ikke undlade tjenslligst at udbede sig Hr. Stift-

amtm/ og Deres Hoiærv. Erklæring behageligen med-
deelt, hvorhos Bilaget forventes remitteret med Svaret.

— Det kgl. Danske Cancellie den 22. Septbr. 4835.

Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 22. Septbr.

Island, ang. Forslag om et Paalæg paa Fiske-Jag-

terne til Indtægt for Hospitalerne i Island.

Khavn den 22. Septembr. 1835. — Canc. 3. De-

part. Brevbog 1835, Nr. 3298.

Ved behagelig Skrivelse af 20. Mai sidstleden har

Hr. Stiftamtm. hertil fremsendt et Andragende med Bi-

lage, hvori Biskoppen over Island har yttret den For-

mening, at der nu vil kunne paalægges Fiskejagterne

under Island en liden aarlig Afgift til de i Landet væ-
rende Hospitaler, saaledes som Hospitalsholder J. As-

mundsen allerede i Aaret 1832 har foreslaaet.

Foranlediget heraf skulde man til fornoden Ef-

terretning og videre Bekjendlgjbrelse tjensll. melde,
at Gollegiet, paa Grund af hvad Hr. Stiftamtm. i for-

nævnte Deres Skrivelse har oplyst * finder det util-

ladeligt, at bevirke en Afgift, som den foreslaaede. —
D et kgl. Danske Cancellie den 22. Septembr. 1835.

Kongelig Resolution ang. Bestemmelser om «»• SePtbr-

nogle Punkter vedkommende den islandske Han-

del. Frederiksberg den 23. Septembr. 1835*. —
1 Rentekammerets Forestilling 15. Septembr. bemærkes, at den

Stiftamtmand Krieger havde i Skrivelse 20. Mai 1835

yttret sig imod Paalæg paa Jagter og DæksfartOier, især

fordi det formentlig vilde virke hæmmende paa disses Ud-
rustning, hvilken Regjeringen ellers havde sOgt at opmuntre.

a
) Plak. 28. Decbr. 1836.
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1835. ved kongeligt Commissorium S.Mai 1834 nedsatte Commission

23. Septbr. til Overveielse af de islandske Handels-Anliggender nu havde

-— indgivet sine Forslag (i en Kammerets Forestilling vedheftet

Betænkning af 13. April 1835). Efter Rentekammerets Frem-

stilling, som ellers ganske henholder sig til Commissionens

Betænkning, opstilles Momenterne i 18 Punkter, hvis Hoved-

indhold er: at Spekulanthandlerne ikke bør indskrænkes, og

navnlig ikke Plak. l.Juni 1821 tilbagekaldes eller forandres

;

at Udliggerstederne maae directe opseiles, og den bestemte 4

Ugers Liggetid deles, men ikke forlænges; at Stedets faste

Handlende have Fortrinsret ved Benyttelsen af Fortøinings-

Redskaber, men ere pligtige at laane dem, naar de ikke be-

nytte dem selv, og i de Tilfælde at man ikke enes om Leien,

skal denne bestemmes af Sysselmanden (Amtmanden — Rente-

kammeret); at man kan oprette Handel paa de autoriserede

Handelsteder, uden tillige at føre Handel i en Kjøbstad; at

alle som begynde Handel maae forpligtes til at have Forraad

af Varer (For. 13. Juni 1787 II. § 12); at der ikke bør au-

toriseres flere Steder til Handel, naar ikke Nødvendighed i

høi Grad taler derfor, og navnlig ikke Thorlakshavn; — at

Bestemmelsen om Varetransporter ikke bør forandres; — at

den islandske Handels Frihed for Told og Consumtion bør

vedvare; — at Læsteafgiften ved Udførsel til fremmede Lande

bør nedsættes fra 5 Rbd. til 2 Rbd. 32 Sk. pr. Commercelæst,

med Bemyndigelse for Rentekammeret til i visse Tilfælde at

eftergive Afgiften; — at Fiskepræmier bør nedsættes til 7 Rbd.

pr. Læst og kun udloves for de næstfølgende 5 Aar3 til Ud-

gangen af 1841 ; — at der ikke loves Præmier for Dæksfar-

tøier af 4 til 8 Læsters Drægtighed; — at Præmier for Byg-

ning af Skibe i Island bortfalder; ligeledes Bygningspræmier

for Huse; — at nogle Forandringer indføres med Hensyn til

de islandske Søpasser.

I Henhold til disse Forslag havde Kammeret forfattet to

(vedheftede) Udkast : a) til en Plakat om den islandske Han-

del og Skibsfart; b) til en Bekjendtgj Øreise angaaende Fiske-

præmierne under Island fra 1837 til 1839, hvilke Udkast

Kammeret foreslaaer at skulle forelægges samtlige Stænder-

forsamlinger i Danmark og Hertugdømmerne. — Rentek. Relat.

og Resol. Prot. 1835 C, Nr. 336.

Det allerunderd. fremlagte Udkast til en Plakat,

indeholdende nogle nærmere Bestemmelser med Hen-

syn til Anordningerne om den islandske. Handel og
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Skibsfart, bliver at forelægge samtlige Forsamlinger af 1835.

raadgivende Provindsialstænder for Vort Rige Danmark ^g^tbT
samt for Vore Hertugdommer Slesvig og Holstein, dog

med folgende Forandringer:

a) Præmisserne udelades, og Udtrykkene i den

Bvrige Deel af Udkastet indrettes saaledes, at, skjbndt

Lovsproget beholdes, de enkelte Bestemmelser dog ikke

anfores givne i Vort Navn; b) samtlige for Fremtiden

authoriserede Handelsteder i Island blive paa et pas-

sende Sted i Anordningen at nævne, og c) istedetfor

den i § 10 indeholdte Bestemmelse, at der, Paaklage

uagtet, skal betales efter Amtmandens Resolution, sættes,

at det allerede er Sysselmandens Resolution, som har

saadan Virkning.

Dét ligeledes fremlagte Udkast til en Plakat, an-

gaaende Præmier for Fiskerie under Island for Tids-

rummet fra Begyndelsen af Aaret 1837 indtil Udgangen

af Aaret 1839, har i Eet og Alt Vort allerh. Rifald.

Og bliver Notits herom at meddele Vore Commissarier

ved de forannævnte Stænderforsamlinger til Afbenyt-,

telse efter Omstændighederne. — Frederiksberg den

23. Septembr. 1835.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Nord- w. oktbr.

og Oster-Amtet i Island, ang. Trykning af Vac-

cinations - Blanquetter paa Amts - Repartitions-

Fondets Bekostning. Khavn den 17. Oktobr.

1835 \ — Canc. 3. Depart. Brevb. 1835, Nr. 3528.

Foranlediget af Hr. Amtrn." behagelige Skrivelse

af 15. Juli d. A., hvori De har indstillet, om De ikke

toaatte bemyndiges til at lade nogle Tusinde Blan-

quetter til Vaccinations-Attester trykke for Nord- og

Ost-Amtets Reparlitionsfonds Regning, skulde Man, efter '

1 den Anledning at have corresponderet med det kgl.

Rentekammer, til fornoden Efterretning tjenstligst melde,
* **™^—

Rentek. Skriv. 18. Juli 1840.
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4835. at det saaledes Indstillede herved bifaldes. — Det kgl.

y^T^T" Danske Cancellie den 17. Oktobr. 1835.
17. Oktbr.

20. oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. islandske Kjobmænds Handel med

Lægemidler. Khavn den 20. Oktobr. 1835. —
Canc. 3. Depart. Brevb. 1835, Nr. 3546.

I et til Cancelliet indkommet Andragende, hvor-

over Hr. Stiftamlm. under 31. Marts sidsti. har afgivet

Erklæring, har Apotheker Thorarensen i Reykjavik be-

sværet sig ovor Indgreb i hans Privilegier, hvori de

Handlende formeenllig gjore sig skyldige, idet de ud-

sælge flere Artikler, der udelukkende bruges som Læge-

midler, og begjært, at der fra Collegiets Side maatte

blive trufne Foranstaltninger til Forebyggelse af frem-

tidig ulovlig Handel med Medicamenter.

Efterat Cancelliet over dette Andragende har corre-

sponderet med det kgl. Sundheds- Collegium, skulde

Man til behagelig Underretning og videre Bekjendlgjorelse

herved tjenstligst melde, at der ikke findes Grund til

fra det Offentliges Side at foretage Noget i Anledning

af Apotheker Thorarensens Besværing 1
. — Det kgl.

/ Danske Cancellie den 20. Oktobr. 1835.

si. oktbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster- Amt, ang. Oprettelsen

af et Handelssted ved Grafarés. Khavn den 31.

Oktobr. 1835. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1023.

Ved Hr. Amtm/ behagelige Betænkning af 25.

August d. A. er Kammeret remitteret et Andragende,

) De Artikler, som Apotheker Thorarensen besværede sig

over at bleve falbudne af de Handlende, vare: uGvatia

probatum, Laxer-Olie, Mavedraaber, Opodeldoc, Bryst-

draaber, Hofmannsdraaber, raffineret Campher, m. m.
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hvorved Kjobmand M. C. Nisson anholder om Tilladelse 1835.

til at maatte forflytte et ham tilhorende paa Hofsos op-

rettet Handels-Etablissement, fra selve Hofsos til alter-

nativt Kolbeinsarosen eller Gravarosen. Hr. Amtm. har

derhos underrettet Kammeret om, at De, da De ikke

har anseet et nyt Etablissements Anlæg ved Gravaros-

ens Udlob for lovstridigt, saameget mindre som dette

ligger i en continuerende Linie med og saa nær det

gamle Etablissement, at det maa ansees som et eneste

Etablissement, og da det desuden for Kjdbmand Nisson

var af Vigtighed snarest muligt at opnaae den ansbgte

Tilladelse, efterdi han havde overfort Tommer og Ar-

beidsfolk til Bygningen, har tilladt ham ved Gravaraa-
,

ens Udlob at opfbre et nyt Handels -Etablissement,

m. m.

Foranlediget heraf skulle vi ikke undlade tjenstlig

at melde til behagelig Efterretning, at Kammeret, efter

de af Hr. Amtm. i lorbenævnte Henseende oplyste Om-
stændigheder, bifalder denne af Dem fbiede Foranstalt-

ning. — Rentekammeret den 31. Oktobr. 4835.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over si. Oktbr.

Island, ang. Forslag med Hensyn til Landets For-

syning, Collectpengene og Meelbfiderne m. v. Khavn

den 31. Oktobr. 1835. — Rentek. isi. Copiebog n,

Nr. 1036.

Hr. Stiftamtm. har under 13. d. M. behaget at til-

stille Kammeret en Skrivelse fra Geheimearchivarius

Professor Finn Magnusen, dat. 11. s. M., hvori han

underretter Kammeret om, at der til ham er iudloben

adskillige Breve fra Island, som naae til 9. September,

hvorved skildres de store Farer, som true Landets al-

mindelige Velfærd, især derved, at Hosletten næsten al-

deles skal være tilintetgjort, formedelst det til ovennævnte

Tid næsten uophorlig herskende Uegnveir, og andrager han

X. ir. 42
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1835. derhos paa, at, saafremt de til Kammeret indkomne

31. Oktbr. officielle Efterretninger ikke maatte være af et trbste-

ligere Indhold, Island da maatte enten nu eller i næste

Aar erholde en overordentlig Understøttelse ved Korn-

tilfdrsel, og Laan eller Gave til Uformuende. — De

hermed forbundne Udgifter formener Professoren nær-

mest at maatte afholdes af de saakaldte Collect-

penge, i Henseende til hvilke han tillige yttrer det

Onske, at saavel samme som de saakaldte Meelboders

Forvaltning fra 1798 af, samt Kassens nuværende Be-

holdning maatte bringes til almindelig Kundskab. — I

Forbindelse hermed har Hr. Stiftamtm. ligeledes med

Deres behagelige Betænkning af 17. d. M. tilstillet Kam-

meret de til Dem senere indkomne Indberetninger om

Tilstanden i Sonderamtet, hvorved rigtignok bestyrkes

de ovenmeldte Efterretninger om det Uheld, Hbhbsten

har været underkastet.

Imidlertid maae vi herved bemærke, at disse Efter-

retninger ikke naae længere end til den 5. September,

hvilket Kammeret finder saa meget mere besynderligt,

som vi efter Hr. Stiftamtm/ Skrivelse maae antage, at

samme ere ankomne med det sidstafgaaedeSkib fraReike-

vig i dette Aar, nemlig Skibet Johanne, Skipper Sigbrandt

Duhn, hvilket skal være afgaaet fra Reikevig den 24.

September, og have bragt Efterretning om, at Veiret til

den Tid havde i flere Uger været godt og fordeelag-

tigt for Fisketbrring, Hbbjergning og Fiskerie. — Stad-

fæstes dette, kan man ogsaa antage, at de tidligere

indtrufne Uheld i det mindste for en Deel ere formind-

skede. — Fra de andre Amter haves endnu ikke nogen

officiel Efterretning. — Det sidste fra Vester-Amtet an-

komne Skib, Hukkerten Svanen, Skipper Michelsen, som

afgik fra Island den 1. September, har ikke medbragt

nogen, og ligeledes heller ikke Jagten Haabet, Skipper

Predbjdrn, som er afgaaet fra Norderamtet i de sidste

Dage af September. — Om altsaa den sildige Aarstid

ikke nu, saaledes som ogsaa af Hr. Stiftamtm. er be-
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mærket, gjorde det til en Umulighed at bringe Landet 4835.

en extraordinair Understbttelse, saa savnes desforuden 31. Oktbr.

nbiagtige Efterretninger om, i hvilken Deel af Landet

Trangen er storst, og i hvilken Henseende denne for-

mentlig bestaaer, thi Fbdevarer for Menneskene synes

det egentlig ei at Trangen bestaaer i, hvilket vel heller

ikke kan være rimeligt, da Landet er i delte Aar be-

seilet af 92 Skibe, med en Drægtighed af 3646 Com-

mercelæster, og Fiskeriet i Landet selv ei kan siges at

være mislykkedes, hvorom ogsaa de tilbagevendte Skibes

Ladninger bare Vidne. Derimod vil destoværre Man-

gelen paa Foder til Greaturene blive hdist folelig, men

at afhjelpe denne tillader Landets Fraliggenhed ingen-

lunde, og i saa Henseende bliver ikke andet tilbage,

end til næste Aar saavidt muligen at see forhindret de

sørgelige Følger, som derved maatte opstaae. — Hvad
*

angaaer Professor Finn Magnusens Yttring om Oplys-

ning angaaende de saakaldte Collectpenge og Meel-

bøder, da er det muligen ikke Hr. Stiftamtm. og maa-

skee heller ikke Professoren ubekjendt, at Kammeret 1

allerede for længere Tid siden har fdiet Foranstaltning

til: over disse Pengesummer, som indestaae i den kgl.

Kasse, at erholde en fuldstændig Opgjorelse. De for-

nødne Materialier hertil ere allerede samlede fra Kam-

merets Archiv, og en Opgjorelse derefter udarbeidet,

samt desangaaende corresponderet med Directionen

for Statsgjelden og den synkende Fond, hvorefter den

endelige Fuldforelse snart vil kunne skee. — Her maae

vi imidlertid med Hensyn til Professorens Formening

om disse Gapitalers Slørrelse forelbbigen bemærke, at

ihvorvel de betydelige Summer, som aarligen, siden den

islandske Handels Frigivelse, uden Bidrag fra Landets

og Handelens Side ere anvendte til Islands Fremme, i

Almindelighed ere afholdte af Statskassen, saa er dog

ifølge allerhbieste Bestemmelse Udgifterne ved enkelte

for Landet almeennyttige Foretagender blevne udredede
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4835. af Collectpengene; Renterne af samme ville altsaa ikke

^J""^^ ubetinget kunne beregnes til Capital-ForGgelse.

Forestaaende skulle vi ikke undlade at melde Hr.

Stiftamlm., ved derhos tjenslligen at anmode Dem om,

desangaaende at meddele Professor Finn Magnusen

forneden Underretning. — Rentekammeret den 31. Ok-

tobr. 1835.

'"'Il/* ¥ 1 f ^ / ' ' il t W å ' * •'•-4*1 I I i . |l | 1 1 J Øm " | ' 1 I I I v ' »

5. Novbr. Declaration udgiven af Danmark og Bremen,

ang. Skibsfarten og Skibenes gj ensidige Behand-

ling. Khavn og Bremen den 5. Novbr. 1835.

— Udgaaet igjennem Ministeriet for de udenlandske Sager.

Original -Aftryk hos Schultz, 2 Blade i 4% i to Spalter, hvoraf

den ftJrste giver den fra dansk Side udstedte Declaration, den

sidste den bremiske, som er omtrent ligelydende. Coll. Tid.

for 1835, S. 801-803. Schou XXI, 223-225 (men ikke i

Qvart-Samlingen)

.

Declaration udstedt af den Kongelig Danske Re-

gjering og den frie Hansestad Bremen, angaaende de

Danske og Bremiske Skibes Behandling i de gjensidige

Havne.

Efterat Hans Majestæt Kongen af Danmark og den

frie Hansestad Bremens Senat ere komne overeens om,

ved gjensidig Ophævelse af al Forskjel i Behandlingen

af de danske og bremiske Skibe, og sammes Ladninger

i deres respective Havne, at bidrage til Udvidelsen af

de mellem Danmark og den frie Hansestad Bremen

bestaaende Handelsforhold, erklærer det undertegnede

Ministerium herved efter allerhdieste Befaling, og i Med-

for af et lignende Tilsagn udstedt af den frie Hanse-

stad Bremen, med Hensyn til de danske Skibe:

At i de danske Havne, med Undtagelse af de Danske

Colonier (Gronland, Island og Færøerne deri indbefat-

tede), de Bremiske Skibe, ved deres Ankomst og Af-

seiling, i Henseende til alle Told-, Havne-, Tbnde-, Fyr-,

Lods- og Bjergnings-Afgifter, og overhovedet med Hensyn

i
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til alle andre Paalæg eller Afgifter af hvilketsorahelst 1835,

Slags eller Benævnelse, der nu eller for Fremtiden til- 5. Novbr.

flyde Statskassen, Stæderne, Communerne eller Privat-
'~

indretninger, skulle behandles aldeles paa samme Fod

som de danske Skibe, og at de paa bremiske Skibe

ind- eller udførte Varer, hvis Indførsel i Kongeriget

Danmarks Havne i danske Farttfier lovmæssigen er til-

ladt eller vil blive tilladt, ikke skulle svare hoiere eller

andre Afgifter, end de paa danske Skibe ind- eller

udførte Varer have at erlægge, saa og at de bremiske

Skibe og deres Ladninger ved Farten gjennem Sundet

eller Belterne, ikke skulle svare hoiere eller andre Af-

gifter og Paalæg end dem, som nu eller for Fremtiden

erlægges af de mest begunstigede Nationer.

Denne gjensidige lige Behandling skal indtræde

fra den 1. Januar 1836 og gjelde indtil den 1. Januar

1846, og være gyldig selv efter dette Tidspunkt, med
mindre den ene eller den anden af de contraherende

Parter senere udtrykkeligen maatte erklære sin Hen-

sigt, at lade sammes Virkning ophore.

I dette Tilfælde vil efter den af den ene contra-

herende Part til den anden gjorte officielle Anmeldelse,

at den lige Behandling skal ophæves, denne ikke desto-

mindre forblive i Kraft indtil efter Forføb af tolv paa

hiin Anmeldelse følgende Maaneder. — Kjobenhavn den

5. Novembr. 1835.

Det kongl. danske Ministerium for de udenlandske

Sager.

(undertegnet)

Krabbe-Carisius.

(L. S.)

R.

Efterat Hans Majestæt Kongen af Danmark og den

frie Hansestad Bremens Senat ere komne overeens om,

ved gjensidig Ophævelse af al Forskjel i Behandlingen

af de danske og bremiske Skibe og sammes Ladninger
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1835. i deres respective Havne at bidrage til Udvidelsen af

Novbr. de mellem Danmark og den frie Hansestad Bremen

bestaaende Handelsforhold, erklærer det undertegnede

den frie Hansestad Bremens Senat herved, i Medfor

af et lignende Tilsagn, udstedt af det Kongelig Danske

Ministerium for de udenlandske Sager med Hensyn til

de bremiske Skibe

:

At i de bremiske Havne de danske Skibe ved

deres Ankomst og Afseiling, i Henseende til alle Told-,

Havne-, Tdnde-, Fyr-, Lods- og Bjergnings-Afgifter, og

overhovedet med Hensyn til alle andre Paalæg eller

Afgifter af hvilketsomhelst Slags eller Benævnelse, der

nu eller for Fremtiden tilflyde Statskassen, Staden,

Communerne eller Privat-Indretninger, skulle behandles

aldeles paa samme Fod som de bremiske Skibe, og

at de paa danske Skibe ind- eller udforte Varer, hvis

Jndforsel i den frie Hansestad Bremens Havne i bre-

miske Skibe lovmæssigen er tilladt eller vil blive til-

ladt, ikke skulle svare hbiere eller andre Afgifter, end

de paa bremiske Skibe ind- eller udfcirte Varer have

at erlægge.

Denne gjensidige lige Behandling skal indtræde

fra den 1. Januar 1836 og gjelde indtil den 1. Januar

1846, og være gyldig selv efter dette Tidspunkt, med

mindre den ene eller den anden af de contraherende

Parter senere udtrykkeligen maatte erklære sin Hen-

sigt, at lade sammes Virkning ophcire.

I dette Tilfælde vil efter den af den ene contra-
«

herende Part til den anden gjorte officielle Anmeldelse,

at den lige Behandling skal ophæves, denne ikke desto-

raindre forblive i Kraft indtil efter Forlab af tolv paa

hiin Anmeldelse folgende Maaneder. — Bremen den 5.

Novembr. 1835.

Den frie Hansestad Bremens Senat.

Senatets Præsident.

(undertegnet)

Smidt.

(L. S.)
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Kongelig Resolation ang. Husleiehj ælp for 1835.

Domkirkepræsten i Reykjavik, Khavn den 7.J^^
Novembr. 1835. — I Forestilling 3. Novbr. bemærker

Rentekammeret, at Stiftamtmand Krieger havde andraget for

Cancelliet den Mangel, at Domkirkekaldet i Reykjavik ikke

havde nogen Embedsbolig, da det dog var af Vigtighed at

Præsten boede i Byen, der nu tæller henved 1000 Individer.

I den ældre Tid boede Præsterne paa Jorden Sel, tæt udenfor

Byen, men nu var der intet Spor tilbage af de Bygninger,

som dengang havde været der. Den næstsidste Præst boede paa

Breidholt, men Afstanden fra Reykjavik virkede skadelig. Den

sidste Præst var, paa Grund af hans ringe Indtægter, n5dt til

at flytte fra Byen, hvilket i flere Henseender var besværligt

baade for Sognefolkene og for Præstens Deeltagelse i Besty-

relse af Fattigvæsen og Skole. Stiftamtmanden yttrede, at det

maatte paaligge Kongen, som Eier af Reykjavik Kirke, at for-

skaffe Sognepræsten en passende Bolig, dog fraraadede han

at lade et Huus opføre, men indstillede istedet herfor at til—

staae Præsten en Husleiehjælp aarlig.

Cancelliet havde anbefalet Sagen med den Bemærkning,

at Reykjavik Kald sandsynligviis vilde miste igjen de det ved

kgl. Resol. 24. Febr. 1828 tillagte Jorder fra Breidabolstad

Kald, da dette ikke længere kunde taale at undvære dem.

Efter Norske Lovs 2—21—62 (D. L. 2-22—70) var det i

Købstæderne Kirkernes Pligt, at forsyne Præsten og Kirke-

betjentene med bekvemme og skikkelige Boliger. Dette maatte

saaledes i Reykjavik paahvile Kirken, der eiedes af Kongen.
•Det ansaaes ogsaa for sandsynligt, at en saadan Bolig har

existeret paa Jorden Sel, men var nu for længe siden forfal-

den og ødelagt. Denne Omstændighed kunde imidlertid ikke

bertfve Præsten den ham lovlig tilkommende Rettighed, og da

Kammeret føvrigt er enigt med Stiftamtmanden i, at det ikke

er hensigtsmæssigt at opføre en Embedsbolig til Præsten,

foreslaaer det at tillægge ham en Husleiehjælp af 150 Rbd.

aarlig. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1835 D, Nr. 379. -
Islandsk: Sunnanp6st. 1838, S. 148—149 (medDatum: 19.

Decembr. 1835, hvilket er Datum paa de Rentekammer-Skri-

velser, hvorved Resolutionen er communiceret Stiftamtmanden

og Landfogden).

Vi ville allernaadigst have Sognepræsten ved Rei-

kevig Domkirke fra næste Aars /Begyndelse at regne
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1835. tilstaaet en aarlig Husleiehjælp af 150 Rbd. Solvmynt

*r~NovbT
a ^ ^en ,s ^anc^ s^ e Jordebogskasse, imod at han skal

være forpligtet til at tage Bopæl i bemeldte Kjobstad.

— Kjflbenhavn den 7. Novembr. i 835*.

27. Novbr. Kongelig Resolution ang. Kjfib af en Ej 6b-

stadgrund paa Lambeyri ved Eskefjord. Khavn

den 27. Novembr. 1835. — I Rentekammerets Fore-

stilling 24. Novembr. bemærkes, at strax ved den islandske

Handels partielle Frigivelse i 1787 blev Eskefjord udseet som

en bekvem Handelsplads, formedelst den gode Ankergrund og

rummelige Havn, samt en rummelig Byggeplads. Der blev

derfor, i Henhold til det i Anordn. 17. Novbr. 1786 § 4 og 5

givne Tilsagn, af Stedets Ovrighed afholdt en Forretning den

19. Marts 1787, ved hvilken Jorden Lambeyri, og den kort

derfra liggende Mjdeyri bleve udpegede som Grund for den

vordende KjBbstad. I Aaret 1789 opreiste farst et nbrsk Han-

delshus, A. Wallace & S8n, en Bygning paa Lambeyri og

kjcJbte siden Jorden. I de af ham der byggede Huse førtes

Sommerhandel fra Bergen indtil 1792, da Grosserer G. A. Kyhn

tilkjtfbte sig Huse og Grund. Siden blev ingen Handel dreven

der førend 1798, da Handelshuset Orum & Wulf fik Tilladelse

. af Realisations-Commissionen at nedsætte sig der som Kj8b-

mænd og Borgere, og bevilgedes et Laan, mod Forpligtelse at

bygge der. Dette scJgte Kyhn at forhindre, og anlagde en

Sag, som den 5. Febr. 1806 blev paadtfmt i Htfiesteret (Lands-

overrets Dom 9. Januar 1804), saaledes at Orum & Wulf fri-

kjendtes og Kyhn tilpligtedes at overlade dem Grund paa

Lambeyri for Betaling efter uvillige Mænds Skjtfn. Derhos

blev det de Indstævnte paalagt, under Lovens Tvang, at udrede

saavel denne Grundleie som Grundens Indldsnings-Sum inden

6 Uger fra Taxationen, hvorimod de kjendtes berettigede til

at melde sig til Skadesløsholdelse hos Ovrigheden eller Rea-

lisations-Commissionen paa Grund af Anordn. 17. Novbr.

1786. § 4 og 5. - Ved kgl. Resol. Ih Juli 1806 tilstodes

Orum & Wulf Proces-Omkostningerne godtgjorte.

') communiceret Stiftamtmanden og Landfogden over Island

ved Rentekammer-Skrivelser 19. Decembr. 1835. Rentek.

lal. Copieb. 11, Nr. 1106.
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Endvidere havde KjBbmand Kjartan Isfjord ved Opmaa- 1835.

lingsforretning 23. Juni 1802 faaet udviist Plads til Bygninger 27. Novbr.
og Hauge paa Lambeyri. Ogsaa imod ham anlagde Kyhn-——

—

Proces, der ved Under-Instantserne fik samme Udfald som den

foregaaende Sag, men blev standset ved Hbiesteret, idet Kyhn

kom under Justits-Aktion. Ved kgl. Resol. 15. Juli 1808 be-

vilgedes Isfjord GodtgjBrelse for Processens Omkostninger.

For at forebygge Gjentagelsen af saadanne Rets-Trætter

blev det fundet hensigtsmæssigt at kjbbe Jorden Lambeyri for

kongelig Regning, og Underhandlinger derom bleve fbrte med
Orum & Wulf, som 1814 havde kj8bt bemeldte Eiendom.

Men Underhandlingerne trak i Langdrag, paa Grund af Husets

Fordringer. Efterat Amtmand Johnsson havde foreslaaet

og Rentekammeret samtykket i kun at kjbbe endeel af Lamb-
eyri, blev en Syns- og Vurderingsforretning afholdt den 24.

Juli 1833. Det befandtes da, at Grunden, hvorpaa begge

Etablissementer (Orum & Wulfs og Isfjords) stode, var i alt

2890 Qvadrat Favne, med et Mellemrum af 70 Favne. Tillige

havde en Arbeidsmand og en Snedker opfort Huse, paa et

Areal af 336 2
/3 Qvadrat Favne. Der blev da fundet nødven-

digt at udvise en Grund sydost for Orum & Wulfs Etablisse-

ment, og blev da hele den udviste Grund betegnet med Varder

af Steen: for oven 193 Favne i Længden, langs med Aaen

kambeyrarå 63 Favne, langs med Fjorden 228 Favne og til

den ene Ende 11 Favne. Dette Stykke Land udgjorde saa-

ledes i det Hele omtrent 11,030 Qvadrat Favne, hvoraf det

ubebyggede udgjorde 7713'/3 Qvadrat Favne. Paa Grund af de

nedfaldende Floder og Bække var dog kun Halvdelen heraf

DeDyggelig. Handelshusets Fuldmægtig fordrede som Kjdbe-
sum 850 Rbd. • Vurderingsmændene, anslog den til 400 Rbd.,

°g Kammeret ansaae Huset forpligtet til at noles med den
lovlige Taxationsværdi, hvilken det ogsaa ansaae for tilstræk-

k elig. - Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1835 D, Nr. 403.

Vi tillade allernaadigst, at indbemeldte, ved en

den 24. Juli 1833 afholdt Syns- og Vurderings-Forret-

ning til Byggeplads for Eskefjords Kjobstad i Islands

Nord- og Ost-Amt udseete Deel af Jorden Lambcire

eller Lambeyre afkjobes sammes Eier, Handelshuset

Orum & Wulf, for den ved Taxationen derpaa satte

Værdie af 400 Rbd. rede Solv, hvilken Sum bliver at
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1835. udrede af den islandske Jordebogskasse. — Kjbbenhavn

STvTTf'' den 27. Novembr. 4 835 l
.

27. Novbr.

28. Novbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Forlængelse af Tilladelse for Lei-

lændingerne i Sonder-Amtet til at betale Jord-

afgifter efter en ældre Evaluation. Khavn den

28. Novembr. 1835. — Rentek. isi. Copiebog n,

;^fr.';
r

J079.

Da den for Leilændingerne paa flere af de konge-

lige Jorder i Sbnderamtet, ved Skrivelse af JO. Marts

1832, meddeelte Tilladelse til at maatte erlægge den

halve Landskyld med 4Va Sk. Sblv pr. Alen, ophbrte

ved Fardag 1834, blev det, efter Hr. Stiftamtm.1
Ind-

stilling, ved Kammerets Skrivelse af 18. Oktobr. f. A.

tilladt bemeldte Leilændinge, istedetfor at betale deres

hele Landskyld enten in natura eller med Penge efter

Capitelstaxten, at maatte i de to næstpaafolgende Far-

dageaar, nemlig fra Fardag 1834 til Fardag 1836, er-

lægge ovennævnte halve Landskyld med 1 Specie for

24 Alen. — Ved at indsende Administrations-Regnska-

bet for Bjarnanes Ombudsjorder for Aaret fra Fardag

1834 til Fardag 1835, har Hr. Stiftamtm. i behagelig

Skrivelse af 26. i f. M. derhos bemærket, at i dette

Fardageaar, som det fdrste hvori Leilændingerne ifblge

ovennævnte Bestemmelse skulle betale, istedetfor de

hidtil erlagte 4VaSk. pr. Alen af den halve Landskyld>

8 Sk. r. S. eller en Specie for 24 Alen, har denne

Ydelsesmaade givet Anledning til nogen Modvillighed

og til enkelte Restancer, hvorhos Hr. Stiftamtm., isser

med Hensyn til det for Hbsletten i dette Aar og tildeels

*) communiceret Amtmanden over Nord- og Oster -Amtet,

samt Handelshuset Orum & Wulf ved Rentek. Skrivelser

19. Decembr. 1835. Rentek. Isl. Copiebog 11, «*•

1114—1116.
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ogsaa i forrige Aar indtrufne saa uheldige Veirlig, har 1835.

indstillet, at den hidtil indtil Fardagaaret 1834 tilladte ^TT^T"
' ° 28. Novbr.

interimistiske Nedsættelse af den halve Landskyld paa

flere af de kgl. Jordegodser i Sonderamtet, maa atter

gjores gjeldende for Aarene fra Fardag 1835 til Far-

dag 1837.

Foranlediget heraf skulle vi ikke undlade at melde

til behagelig Efterretning og videre Bekjendlgjorelse for

de vedkommende Jordegodsers Administratorer, ai lige-

som Kammeret ved Skrivelse af 10. Marts 1832 tillod,

at Halvdelen af ovennævnte Landskyld maatte indtil

Fardag 1834 ydes enten in natura eller med Penge

efter Capitelstaxten, og den anden Halvdeel med 4Va

Sk. Solv pr. Alen efter den gamle Evaluationsmaade,

saaledes tillader Kammeret ogsaa herved, efter de op-

lyste Omstændigheder, at samme Ydelsesmaade maa

tages til Regel i de tvende Regnskabsaar fra Fardag ^
4835 til Fardag 1837, hvorimod de Leilændinge, som
i Fardageaaret 1834— 1835 have paadraget sig Restan-

cer af den ved vdr Skrivelse af 18. Oktober f. A. be-

stemte forhoiede Afgift af 1 Species for 24 Alen, b5r

af vedkommende Administrator tilholdes at afgjore disse

Restancer. — Forsaavidt Hr. Stiftamtm. derimod for

Bogen enkelt Leilænding maatte, paa Grund af inde-

værende Aars slette Hohost,* finde Anledning til saa-

danne Restancers Eftergivelse, forvente vi desangaaende
at modtage Deres nærmere behagelige Betænkning. —
Rentekammeret den 28. Novembr. 1835.

Cancellie-Skrivelse til den kongelige Lands- 28. Novbr.

overret i Island, ang. Udskrifter og Oversættelser

af Rets-Akter i offentlige Sager. Khavn den 28.

Novembr. 1835. — Canc. 3. Depart. Brevbog 1835,

Nr. 3992. Uddrag i Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1835,

S. 406.

I Anledning af den kongl. Landsoverrets Skrivelse

a* 30. August sidsti. skulde man, forsaavidt deri er
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1835. begjært Collegiets Bestemmelse for, om Retten er plig-

^^^^tig at bevilge Udskrifter og Oversættelser af dens ældre

eller nyere Rets-Akter i offentlige Sager til dem, som

maatte begjære saadanne, til fornoden Efterretning

tjenstligst melde, at Gancelliet formener, at de om-

handlede Udskrifter og Oversættelser mod Betaling

kunne tilstaaes dem, som anholde om at meddeles

samme, dog kun forsaavidt Sagerne ere endeligen paa-

kjendte. — Det kongel. Danske Cancellie den 28. No-

vembr. 1 835.

i. Decbr. DirectioneQ for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til det theologiske Fakultet,

ang. Ansøgninger om Commnnitets - Stipendium.

Rhavn den 1. Decembr. 1835. — Univ. Direct.

Brevb. 1835, Nr. 1546.

Efter at have modtaget det theologiske Fakultets

behagelige Betænkning af 20. f. M. over de islandske

Studerende M. Eriksens, G. Christiansens, J. Haldorsens

og H. Johnsens hertil indgivne Ansogninger om dobbelt

Communitets-Stipendium, bevilger Directionen, at den

sidste, som i indeværende Aar har underkastet sig Ex-

amen Artium, og J. Haldorsen, der tog Examen Artium

i 1834, maa nyde dobbelt Portion af Gommunitets-

Stipendiet paa 1 Aar, indtil 1. Novembr. 1836.

Hvad angaaer de tvende Forstnævnte, Eriksen og

Christiansen, som allerede i 4 Aar have nydt lignende

extraordinair Understøttelse, da finder Directionen sig

ikke befoiet til at bevilge Forlængelse heraf, men vil

i Betragtning af Omstændighederne, og i Henhold til

Resol. (rett. Reglem.) af 30. Juli 1818 § 5, have en-

hver af dem tilstaaet endnu i Vs Aar fra 1. Novembr.

1835 at regne, at nyde Communitets- Stipendiets ne-

derste Grad.

Dette meldes tjenstl. det theologiske Fakultet til

behagelig Underretning og Foranstaltning.
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Directionen bifalder iovrigt Fakultetets Forslag om: 1835.

herefter paa eengang at tage de indkomne Ansbgninger
^Y^Decbr

om dobbelt Gommunitets-Stipendium under Overveielse,

og man anmoder derfor Fakultetet om, at foranstalte

for Vedkommende bekjendtgjort, at de, der for Frem-

tiden agte at ansbge denne Understøttelse, have derom

at indgive skriftlig Begjæring inden Midten af hvert

Aars Novembr, Maaned. — Directionen for Universi-

tetet og de lærde Skoler den \. Decembr. 4835.

Directionen for Universitetet og de lærde u Decbr.

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island,

Steingrimur Jonsson, ang. Venia ætatis for en

Discipel til Skolen. Khavn den 1. Decembr.

1835. — Univ. Direct. Brevb. 1835, Nr. 1560.

1 Anledning af et af Sognepræst Olaf Indridasen

hertil indgivet Andragende om, at en af ham under-

vist Elev, ved Navn Bjarne Svendsen, som efter hans

Opgivende er i Besiddelse af særdeles gode Anlæg

^r Studeringer, i Forbindelse med Flid og gode Sæder,

maatte forundes Adgang til at optages i Bessestad lærde

Skole, til hvilken han formodes om et Aar at ville være

moden, uagtet han allerede nu er i sit 22de Aar,

skulde Directionen herved tjenstligst melde Deres

Hblærv., til egen behagelig Underretning og til Bekjendl-

gjttrelse for AnscJgeren, at man, efter de oplyste Om-

stændigheder, Intet finder at erindre imod, at for-

nævnte Elev, ved Optagelsen af nye Disciple' i Besse-

stad lærde Skole i næstkommende Aar, concurrerer

med andre dertil anmeldte Disciple,

Herom har man under Dags Dato underrettet

Lector Theologiæ Johnsen. — Directionen for Universi-

tetet og de lærde Skoler den \. Decembr. 1835.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over 5. Decbr.

Vester-Aoitet, ang. Beregning af Kosten ved De-
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*835. Hnquenters Transport fra Island. Khavn den

5. Decembr. 1835. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1835,

Nr. 4104. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1835, S. 412.

Af en hertil indkommen Gontrakt, der af Syssel-

mand Johnsen i Bardestrands Syssel er paa det Offent-

liges Vegne afsluttet med Skipper Jiirgensen, om hertil

at overfbre Johanne Einarsdatter, som ved flbiesterets-

dom af 5. Juni f. A. blev for Barnefødsel i Dblgsmaal

tilfunden at have sit Liv forbrudt, men ved allerh. Re-

solution af 9. Juli s. A. blev benaadet med at hensættes til

Arbeide i Kjbbenhavns Forbedringshuus paa Kongens

Naade, har Gancelliet erfaret, at der af bemeldte Em-

bedsmand er lilstaaet Skipperen for denne Transport

1 Rbd. Sblv daglig foruden Kostpenge.

Da Cancelliet ikke skjbnner rettere, end at Ud-

trykkene i allerh. Reskript af 25. September 4816, der

har bestemt Betalingen for en Delinquents Overfbrelse

hertil fra Island til 1 Rbd. Sblv for hver Dag, Over-

farten varer, maae forstaaes saaledes, at den Godlgjb-

relse for Kosten ombord, som ellers særskilt vilde have

været at erlægge, og som ogsaa, efter hvad ovenfor er

bemærket, i det her omhandlede Tilfælde specielt er

beregnet af Skipperen, er indbefattet under den ved

Reskriptet fastsatte Betaling, hvilken Mening det kongl.

Rentekammer, med hvem man i denne Anledning har

brevvexlet, ligeledes har tillraadt, skulde man tjenst-

ligst have Hr. Amtm. anmodet om at tilkjendegive

Sysselmand Johnsen Saadant, til fornoden Iagttagelse

for Fremtiden, idet man tilfoier, at Rentekammeret

dog, med specielt Hensyn til, at der om Betalingen

for bemeldte Delinquentindes Overfbrelse hertil var

truffen formelig Overeenskomst af fornævnte Embeds-

mand med Skipper Jiirgensen, har ladet denne

udbetale det fulde Belbb af den i Overensstem-

melse med den omhandlede Contrakt affattede Reg-
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ning. _ Det kongelige Danske Cancellie den 5. De- 4835.

cembr. 1835*.

Cancellie - Circulaire til samtlige Biskopper i 8 . Decbr.

Danmark, ang. de aarlige schematiske Tabeller

over Copulerede, Fodte og Dode. Khavn den 8.

Decembr. 1835. — Dette Circulaire er, som ogsaa Ind-

holdet viser, ikke oprindelig sendt til Island, men anftJres

i Collegiets Brevbog som afgaaet „til samtlige Biskopper i

Danmark, Island og Als og ÆrGe undtagne". Det er farst til-

stillet Biskoppen over Island med Cancell. Skriv. 11. Septbr.

1838, jevnf. 31. Oktobr. 1837, og bekjendtgjort for Geistlig-

heden i Island ved Biskoppens Circulaire 24. Novembr. 1838.

Gjenpart i Bispe- Archivet i Island. — Canc. 1. Departem.

Brevb. 1835, Nr. 3257. Coll. Tid. for 1835, S. 825-829 (med
Schema). Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1835, S. 417-419

(med Schema). -— En summarisk Oversigt over de Ægteviede,

FiJdte ogDade i Island i Aarene 1834—1839 findes i Statistisk

Tabelværk, ældre Række, 6. Hefte.

Da det, efter at den nye almindelige Folketælling

er foregaaet i Danmark, vil være af særdeles Interesse,

dersom de Efterretninger, der aarligen indsendes til

dette Collegium om Antallet af Ægteviede, Fadte og

Dode her i Riget, gives en storre Fuldstændighed, er

der blevet forfattet et Schema med fem tabellariske Frem-

stillinger, der indbefatte det Væsentligste af hvad der
1 denne Henseonde kunde bnskes meddeelt. Af dette

Schema, som nu foranstaltes trykt 3
,

og i Overeens-

kammer. Canc. 3. Depart. Brevb. Nr. 4105.
2
) Disse „Schemata til Tabeller over Ægtevielser, Fadtp og

Dade i N. N. Sogn i Aaret 18 . .", ere trykte paa et Pa-

tent-Ark i Folio, og indbefatte Tabellerne A-E, Paa

Forsiden af Arket optager Tabellen A, med Anmærknin-
gerne 1—4, den averste Halvdeel, Tabellerne P og C med
Anmærkningerne den nederste Halvdeel

5
paa Bagsiden

fylder Tabellen D den averste og E med Anmærkning den

nederste Halvdeel.

/
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1835. stemmelse med hvilket de omhandlede Efterretninger

8. Decbr. for Aaret 1835 og siden fremdeles aarligen maatte af-

Tabellen A har i første Rubrik som Overskrift:

MA. Tabel over Ægtevielser", og i selve Rubriken i tre

Linier: „N. Stift - N. Herred - N. og N. Sogne". De

følgende Rubriker bestaae af 5 Under-Afdelinger: M l. Ægte-

viede Par", med 5 mindre Rubriker: uUngkarle med Pi-

ger — Ungkarle med Enker — Enkemænd med Piger —
Enkemænd med Enker — Summa ægteviede Par";

„2. Blandt de Ægteviede vare", med 3 mindre tvedelte

Rubriker, nemlig: „Reformerte (Mandk. — Qvindek.) —
Katholiker (Mandk. — Qvindek.) — Af mosaisk Troes-

samfund (MandkjBn — QvindekjOn)"; „3. Af Enke-

mændene indtraadte i :"
tt
2det Ægteskab — 3dU Ægteskab

— 44a Ægteskab eller derover" (tre mindre Rubriker);

u4. Af Enkerne indtraadte" o. s. v. med de samme mindre

Rubriker som Nr. 3$ tt
5. De ægteviede Pars Alder", inde-

holdende 4 mindre Rubriker, nemlig :
4t
Mænd paa 25 Aar

og derunder med Hustruer — Mænd imellem 25 og 35

Aar incl. med Hustruer — Mænd imellem 35 og 50 Aar

incl. med Hustruer — Mænd over 50 Aar med Hustruer"

;

hver af disse 4 Rubriker angiver Hustruernes Alder med

følgende 4 for hver Rubrik ligelydende Under -Rubriker:

„paa 25 Aar og derunder — imellem 25 og 35 Aar incl.

— imellem 35 og 50 Aar incl. — over 50 Aar"; denne

Afdeling slutter med Rubrik: „Summa af hele Rubriken

Til Tabellen A ere føiede følgende „Anmærkninger:
1. Saavel denne som de følgende Tabeller kunne, hvor 2

eller flere Sogne h8re under eet Pastorat, dog i det samme

Herred, udarbeides for disse samlede, med mindre det ene

er et Kjttbstæds- og det andet et Landsbysogn, i hvilket

Tilfælde hvert anføres for sig, og regnes lige med Lands-

bysogne saadanne Distrikter, der vel ere henlagte til

Kjttbstædkirker, men uden at httre til Kjbbstædernes eller

deres Forstæders Grund. Forresten lægges altid det bor-

gerlige Aar og ikke Kirkeaaret til Grund for Beregningen.

— 2. I nærværende Tabel A indbefattes Rubrikerne Nr. 2,

3 og 4 ligeledes under Rubriken Nr. 1 ,
og er det en Selv-

følge, at det summariske BelOb af Rubrikerne Nr. 1 og '

5 maa stemme med hinanden, og at Antallet af Enkemænd
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gives, i Stedet for efter det, som ved Cancellie-Circu- 18*35.

laire af 9. Oktbr. 4827 blev indfort, vil Deres Hoiærv. 8. Decbr.

og Enker i l*te Rubrik maa stemme med Antallet i den
3*i« g 4<e Rubrik. Disse 2 sidstnævnte Rubriker udfyldes

ikke for Aaret 1885, men derimod for hvert fblgende Aar.

— 8. Naar lovlig Skilsmisse har fundet Sted, ansees de

Adskilte som Enkemænd eller Enker. — 4. Naar Vielse,

efter Bevilling, er foretaget af uvedkommende Præst, an-

fbres den ikkun af den Præst, hvem det egentlig tilkom

at forrette Vielsen".

Tabellen B har i fbrste Rubrik som Overskrift:

„B. Tabel over F5dte'\ og i selve Rubriken i tre Linier:

„N. Stift — N. Herred - N. og N. Sogne". De fblgende

Rubriker bestaae af 6 Under-Afdelinger: „1. Fødte (Dbd-

fUdte ikke medregnede)" med Under-Rubrikerne : „Ægte"

og „Uægte", samt under hver af disse: „Mandkjbn —
Qvindekjbn". — „2. Dbdfbdte", med samme Under-

Rubriker. — „3. Summa af Nr. 1 og 2 af hvert Kjbn",

med Under- Rubriker: KMandkjbn — QvindekjOn", —

-

„4. Summa af begge Kjbn", uden Under- Rubriker. —
t<5. Tilfælde, hvori der har været: — Tvillinger —
Trillinger" (i to Under-Rubriker). —

jc
6. Blandt de Fbdte

vare : — Reformerte — Katholiker — Af Mosaisk Troes-

samfund" (i tre Under -Rubriker) ; hver af disse sidste

tre Under- Rubriker har igjen Delingen: „Mandkjbn —
Qvindekjbn".

Til Tabellen B ere fbiede fblgende uAnmærkninger

:

1. Da det, uagtet de ved Forordn, af 30. Mai 1828, §§ 7,

9 og 12 foreskrevne Anmeldelser, maaskee i mange Til-

fælde vilde være vanskeligt kort efter et Aars Udlbb med
Nbiagtighed at opgive Antallet af de i det foregaaende

Aar Fbdte, medtages her alene de i Aarets Lbb Dbbte, om
de end virkelig ere fbdte i det foregaaende Aarj hvoraf

da og fblgér, at de i det paagjeldende Aar Fbdte forbi-

gaaes, som ikke i samme Aar ere dbbte. Kun hvad de

Dbdftfdte (under hvilke alene indbefattes de, som komme
til Verden efter den syvende Maaned af Svangerskabet)

og de Bbrn angaaer, der fbdes levende uden at opleve

deres Daab, paasees nbie, at de optælles blandt de Fbdte

i det Aar, hvortil deres Fbdsel hbrer. — 2. Dersom Fiir-

X. h. 48
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1835. snarest muligt erholde tilstillet et saadant Antal til Om-

Decbr. sendelse og Fordeling i det Dem anbetroede Stift, at

linger forekomme, maatte en særskilt Rubrik derfor til—

føies Nr. 5".

Tabellen C har i første Rubrik som Overskrift:

ifis Tabel over Ægteviede og DBde i hver Maaned". I

selve Rubriken staae de 12 Maaneders Navne i ligesaa

mange Linier og nederst afstreget „Summa". Tabellen

har to Afdelinger : „1 . Ægteviede Par" uden Under-Ru-

briker. — „2. DBde", med Under-Rubrikerne „Dsdfødte"

— hvorunder httre igjen „Ægte" (i dobbelt Rubrik

:

<t
Mandk. — Qvindek.") og „Uægte" (ligeledes i dobbelt

Rubrik: „Mandk. — Qvindek."). De følgende fire Under-

Rubriker have : „10 Aar og derunder (Dtidfødte ubereg-

nede)" — „imellem 10 og 25 Aar incl. — imellem 25

og 50 Aar", samt — „over 50 Aar", og hver af disse fire

Under -Rubriker har igjen Delingerne: „Mandkjcin —
Qvindekjtfn". — Den sidste Under -Rubrik, er „Summa

Dcide", ligeledes med Delingerne
4t
Mandkj6n — Qvinde-

kjbn". - Til Tabellen C er føiet følgende „Anmærkning :

Det summariske Belbb af de Ægteviede maa stemme med

Rubriken Nr. 1 i Tabellen Af
af de DcJdfødte med Ru-

briken Nr. 2 i Tabellen B, og af de Ddde i det Hele med

Tabellen D".

Tabellen D har i første Rubrik som Overskrift

:

l4D. Tabel over Dfide efter Alderen", og i selve Rubriken

i tre Linier : „N. Stift — N. Herred — N. ogN. Sogne".

De følgende Rubriker bestaae af to Afdelinger: „Mand-

kjbn" og „Qvindekjcm", hver for sig udsat i 25 mindre

Rubriker, nemlig: „Under 1 Aar, Dttdfødte iberegnede,

— mellem 1 og 3 Aar incl. — 3 og 5 Aar — 5 og 10

Aar — 10 og 15 Aar — 15 og 20 Aar" o. s. fremd.

for hver 5 Aar, indtil
tt 105 og 110 Aar", hvortil sluttelig

føies: „Over 110 Aar", og „Summa". — Tilsidst føies til

Slutnings-Rubrik „Summa af begge KjBn". — Til denne

Tabel harer ingen Anmærkning.

Tabellen E har i første Rubrik som Overskrift:

. „B. Tabel over Dflde efter ægteskabelig Stilling m. v.",

og i selve Rubriken i tre Linier: „N. Stift — N. Herred

— N. og N. Sogne". Tabellen selv har tre Afdelinger:

i f r
Gi* e*TV
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hos enhver Vedkommende kan opbevares et Exemplar 1835.

deraf til Efterretning, ogsaa for den kommende Tid. 8. Decbr.

Hvilket Cancelliet tjenstlig skulde tilmelde Deres
"^v^*~

Hoiærv. til behagelig Efterretning, med Tilfoiende, at

det, for at Eensformighed i denne Henseende overalt

kan finde Sted, herved bestemmes:

1) at enhver Sognepræst, saavel paa Landet som

i Kjbbstæderne, i de tørste Uger efter Aarets Udlob

og i det seneste inden Januar Maaneds Udgang, bor

indsende til vedkommende Provst de schematiske For-

klaringer, der kunne affattes paa eet Ark. — 2) at Prov-

sterne derefter skulle samle disse pastoratsviis afgivne

Forklaringer i Tabeller for hvert. Herred især, indret-

tede efter det ovenmeldte Schema, saaledes at hvert

Landpastorat for sig med de samme vedkommende

Rækker af Tal opføres paa Herredslabellen, hvorefter

Tallene for hele Herredet opsummeres; og at hver

Kjobslad, hvor en saadan horer under Herredet, der-

efter særskilt opfdres, hvorved dog bemærkes, at Ta-

bellen Litr. C ikke lader sis: i Herredslabellen fremstille

pastoratsviis, men maa under Eet vise det sammenlagte

Belob i hver Rubrik for hele Herredet, dog i en sær-

skilt Tabel for Landdistriktet og for hver Kjobstad. —

«t
l. Blandt de Dbde vare", (hvortil Under- Rubriker :)

„gifte" og uugifte" (hver af disse med Delingerne : „Mand-
kjbn — Qvindekjbn"), „Enkemænd - Enker — Til-

sammen". — a2. Blandt de Dbde vare" , (hvortil Under-

Rubriker:) „Reformerte — Catholiker — Af mosaisk

Troessamfund" (hver af disse med Delingerne: „Mand-

kjbn — Qvindekjbn"). —
tt
3. Voldsom Dbd", hvortil

fblgende Under -Rubriker: a) „Selvmordere" med Deling-

erne „Gifte — Ugifte" (hver med Underdelinger: „Mand-

kjb'n — Qvindekjbn")
; b) „Druknede" — c) „Ihjelslagne

af Lynild" — d) „Indebrændte" — e) „Ved andre ulykke-

lige Hændelser". Rubiikerne b— e have ingen Under-

delinger.

Til Tabellen E er fbiet „Anmærkning: Det samlede

BelOb af Rubriken Nr. 1 maa stemme med Tabellen D".

43*
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1835. 3) I de enkelte Tilfælde, hvor eet Herred hbrer under

8. Decbr. forskjellige Provstier, forfatter hver Provst for sig Ta-

bellerne over den under ham horende Deel af Her-

redet. — 4) Dersom ved Herredstabellernes Forfattelse

skulde opdages nogen Feil, der havde indsneget sig i

Pastorats-Tabellerne, maae disse fra Provsterne tilbage-

sendes de vedkommende Sognepræster til snarest mulig

Berigtigelse, saa at Herreds-Tabellerne kunne, om mu-

ligt, være indsendte fra Provsten til Deres Hbiærv.

inden hvert Aars Februar Maaneds Udgang. Med disse

Herreds-Tabeller, hvilke forresten kunne for hvert Her-

red og hver Kjobstad især affattes fortlbbende for det

hele Provstie paa et Par Ark sammenheftet Papir, maae

tillige de originale Pastoratstabeller medfblge som Bi-

lag. — 5) Efter Herredstabellerne, som, hvis Feil deri

findes, forst af Provsterne maae besbrges berigtigede,

vilde Deres Hbiærv. behage at affatte en Stifts-Tabel,

ganske efter samme Omgangsmaade som for Herreds-

Tabellerne ovenfor er anfbrt, ikkun at paa denne Stifts-

Tabel alene opfbres saavel hvert fulde Herred for sig,

og det samlede Belbb for hele Stiftets Landdistrikt,

som og hver Kjobstad for sig og det sammenlagte Be-

lbb for disse, hvorefter Generalsummen viser Belbbet

for hele Stiftet. Dog forfattes Tabellen Lilr. G under

Eet for hele Stiftet, dog særskilt for Landdistriktet og

Kjbbstadsdistriktet. — 6) Stifts-Tabellen maa derefter,

saavidt muligt, inden Marts Maaneds Udgang indsendes

til dette Collegium, ledsaget af saavel Herreds- som

Pastorats-Tabellerne som Bilag.

Det er ibvrigt en Selvfblge, at ligesom Provsterne

nbie maae paasee, at intet Pastorat, som hbrer under

Provstiet, forbigaaes i Herreds-Tabellerne, saaledes vil

ogsaa Deres Hbiærv. behageligen fore Tilsyn med, at

Stifts-Tabellen indbefatter samtlige Stiftets Herreder og

Kjbbstæder.

Fremdeles bemærkes, at man for Fuldstændigheds

Skyld under Dags Dato har tilskrevet Amtmændene i
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Danmark om, at indsende de Efterretninger om Antallet 1835.

af Ægteviede. Fodte og Dode af det mosaiske Troes- "^TTT°
. .

8 - Decb
samfund, som hidtil directe have været afgivne til dette

Collegiura, affattede for 1835 og fremdeles aldeles efter

det nye Schema, til Stiftets Biskop, i hvilken Anledning

man skulde anmode Deres Hbiærv. om, at optage Be-

lbbet under de Herreder eller Kjobstæder, som det

vedkommer.

Slutteligen tilfbies, at hvad i Særdeleshed angaaer

Indholdet af Schemaet til Tabellen Litr. A, da formodes,

at det i Ministerialbogerne ikke altid findes optegnet,

hvor ofte den paagjeldende Enkemand eller Enke, som

indtræder i nyt Ægteskab, tidligere har været gift,

hvorfor dette heller ikke forlanges angivet for Aaret

1835, .hvorimod det for den fblgende Tid, forsaavidt

det hidtil ikke maatte være skeet, stedse bliver at til-

fbie Ministerialbogerne, dog alene efter de Vedkommén-

des Opgivende, uden at authentiske Beviser eller For-

lofte derfor forlanges. — Det kongl. Danske Gancellie

den 8. Decembr. 1835.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 19. Decbr.

Island, ang. Betalingsmaaden af ftvildeleier i

Guldbringe Syssel, efter den gamle Evaluations-

maade. Khavn den 19. Decembr. 1835. —
Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1097.

Hr. Stiftamtm. har ved behagelig Skrivelse af 29.

Oktobr. d. A. underrettet Kammeret om, at De, med

Hensyn til indeværende Aars slette Hohbst i Island,

har forelbbigen tilladt, at den Leilændingerne paa de
^

kgl. Jorder i Guldbringe og Kjose Syssel ved Kamme-

rets Skrivelse af 17. Septbr. 1831 i 4 Aar indtil Fardag

1835 bevilgede Ydelsesmaade af Qvildeleierne, nemlig

med 90 Ubsk. Sblv pr. Qvilde, ligeledes maa fblges

for Aaret til Fardag 1836, samt derhos, ved at ind-

stille denne Foranstaltning til Kammerets Approbation,
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tillige anbefalet denne Nedsættelse ogsaa at gjelde for

Fardageaaret 1836—1837, saavel for ovenmeldte Gods,

som for de kgl. Leilændinger paa de saakaldte Arnæs

og Kjose Syssels Jorder.

At Kammeret, efter de oplyste Omstændighedér,

bifalder fornævnte af Hr. Stiftamtm. foiede Foranstalt-

ning, ligesom og endvidere for denne Gang tillader, at

den saaledes hidtil brugte Beregningsmaade ogsaa maa,

efter Deres Indstilling, folges for Aaret til Fardag 1837,

det skulle vi ikke undlade tjenstligen at melde til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for Ved-

kommende. — Rentekammeret den 19. Decembr. 1835.

Decbr. Kongelig Resolution ang. Gagetillæg og Husleie-

bjælp for Adjunkt Bj orn Gunnlaugsson vedBessa-

stad Skole. Khavn den 29. Decembr. 1835. —
I Universitets-Directionens Forestilling 8. Decembr. bemærkes,

at den tredie og yngste Adjunkt ved Bessastad Skole, BjiJrn

Gunnlaugsson, havde scigt et lignende Gagetillæg og Husleie-

hjælp, som ved kgl. Resol. 18. Novembr. 1834 var tilstaaet

Adjunkt Sveinbjtfrn Egilsson. — Adjunkt BjOrn Gunnlaugsson,

som i Aaret 1822 var ansat med 400 Rbd. Gage, var meget

anbefalet af Stiftsøvrigheden og af Directionen anseet quali-

ficeret til det ansøgte Tillæg. — Univers. Direct. Forestillinger

1835, Nr. 1658.

Vi ville allern. have Adjunkt ved Bessestad lærde

Skole, B. Gunlogsen, forundt et aarligt, aldeles afkort-

ningsfrit Gagetillæg af 100 Bbd. Sbiv af Skolens i den

islandske Jordebogskasse indestaaende Midler, fra Be-

gyndelsen af Aaret 1836 at regne, ligesom Vi allern.

bifalde, at ham af samme Kasse fremdeles maa ud-

betales en Godtgjorelse af 50 Rbd. Solv aarlig, indtil

der paa Skolen kan anvises ham en passende Hus-

leilighed. — Kjobenhavn den 29. Decembr. 1835 1
.

*) denne Resolution er communiceret Stiftsøvrigheden over

Island ved Universitets-Directionens Skrivelse 12. Januar

1836, Univl Dir. Brevb. 1836, Hr. 56.
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Gapitelstaxt for Hunavatns og Skagafjords * 836-

Sysseler i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1836 til.
12' Januar'

samme Tid 1837. Frederiksgave den 12. Januar

1836. —— Islandsk: Original-Altryk paa et Halvark i Folio,

trykt som Schema og udfyldt ved Udfærdigelsen. Jevnf. Sig.

Hansen: uUm verfclagsskrår" i „Skyrslur ura landshagi å Js-

landi" I. 2, 234 ff.

Capitulstaxti fyrir Hiinavatns og Skagafjaroar s^slur

i Islands norour-amti, gildandi frå mi&ju Maji månaoar

1836 til sbmu tioar 1837.

A. Nr, 1
1

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7
i I l l . til— 8

9

B. Nr. 10

éri 11

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

— 24

Nafnvero. Hundrafc. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

. 21 49 21 49 17

. 2 57 15 54 12 1

/*

. 4 1 24 6 19

. 2 95 23 88 . 19

. 2 33 28 12 22 x

ji

. 2 6Q 21 17

. 1 66 'A 16 89 13 V«

.11 55 11 55 9"a

. 7 85 10 49
'/2 8>A

. * 18 22 48 18

. » 15'A 19 36 15 '/»

. » 15 18 72 15

. n 14 17 48 14

. » 22 7 3 5Va

. » 16«/a 10 30 8

21 6 54 5

6 24 : 5

45 !/a 9 46 7'/a
'

66 10 30 8

. . 21 26 24 21

. » 11 13 72 11

» • H H »

. 3 29 7* 19 81 16

. 3 29 »/« 19 81 16

') Rubrikkerne ere fuldstændigen anftfrte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenf. S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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1836.

12. Januar D. Nr. 25 . .

— 26 . .

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

• • • •

• • # •

* * • % •

33

34

85

36

37

39

40

41

42

43

xNainvcro. Hundrafo. Alinmin.

Itbd Rb«*k>l i'' i. 11 l '.>(-. Rbd. Rbsk. Rbsk

2 88 17 48 14

2 46 14 84 12

• 84 13 12 10'A

1 7»A 16 16Va
i

13

1 8 16 24 13

» » » » »

4 9 16 36 13

2 93 17 78 14

2 41 14 54 11 Va

1 59 lk 12 92 10 Va

1 22 "At 14 78 12

2 27 13 66 11

» 5 12 48 10

3 21 19 30 15 Va

• 19 Va 8 12 6Va

1 85 22 60 18

32 72 26

» 68 » » 13 '/a

• •
' 18 l

/a

Me&alverb å hverju hundra&i og hverri alin l

fyrfåldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, efcur i frtøu 49.23Vs

— B, i ullu, smjbri og télg 19.54

— C, - ullår tovinnu . . . 4 4.23V*

— D, - fiski 18. iVa

— E, - ijsi 45.4 7Vs

— F, - skinnavbru .... 44.64 1
/*

En me&alverfca summa allra landaura, skipt me& 6,

synir mebalverb allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 30 Sk. [og alin] 43 Sk.

Frifcriksgåfu t>ann 12. Januarii 1836.

B. Thorarensen. Eptir constilution

H. Thorlacius.

45Va

45Va

9

14Va

42

11V2

12. Januar. Capitelstazt for Oefj ords Syssel i Norder-

Amtet, fra Medio Mai 1836 til samme Tid

1837. Frederiksgave den 12. Januar 1836. —
ii
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9 I

Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som 1 836.

Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal. 12. Januar

Jevnf. Sig. Hansen: HUm verolagsskrår" i „Skyrsluv umlands-

hagi å fslandi" t. 2, 234 ff.

Capituls - Taxti fyrir Eyjafjaroar syslu f Islands

Norour-amti, gildandi frå mioju Maji månaoar 1836 til

s8mu tftar 1837.

Nafnvero. Hundrao. Alin.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

A. Nr. 1 1

— 2

— 3

— 4

— 5

— e

:

— 7

_ ft

— 9

B. Nr. 10

— 11 ... . ...

— 12

— 13

C Nr. 14

— 15

— 16 ..... .

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

— 23

— 24

— 25

— 26

Nr. 27

— 28

\3
a - - -

47 23 47 19

3 4 18 24 14 '/a

3 94 23 84 19

3 24 * '4 19 !
/a

2 28 '/a 27 54 22

2 81 22
• > •

72 18 !
/a

1 00 lo Ol) 12/3

15 72 15 72 12 !

/a

il 70 y2 15 62 12 l
/a

26 32 48 26

•
v _ tf
21 '/a 26 84 21 !

/a

» l6'/2 20 60 16 '/a

i 18 22 48 18

D D II » II

24 15 11 12

» 30 Va 9 51 7'/a

i 8 10 D 8

» » •

1 1 15 15 12

• 31 38 72 31

25 31 24 25

» n » »

3 48 y* 20 69 16 !
/a

3 21 19 30 15 Va

3 6 '/3

"

18 33 14 !
/a

2 55 15 42 12 Va

1 16 17 48 14

1 33 20 15 16

') Rubrikkerne^ere fuldstændigen anférte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

Covenf. S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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4836.

12. Januar, E. Nr. 29

— 30 .... .

F. Nr. 31 4

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

42

— 43

Nafnverb. Hundra&. Alin.

libcl. Kbsk. l\bn. Kbsk. Rbsk.

1
j OU uu 16 72

i 20 12 1472

A. 17 24 14

9 Ku IR SOOU 1 4 72

2 46 14 84 155

i1 O 1 15 24

i1 17 OU

60

1 414

1 41417

.O /2 16 24- 1id

Q3

»

91 17

28 11 64 972

2 91 35 36 28 V«

45 22 48 18

» 85 •

• • • •

17

17 '/i

• • •

» 22 V«

Meoalvero å hverju hundrabi dg

tQldum landaurum verfcur:

hverri alin i fyr-

Eptir Litr. A, e&ur f frtøu 20.77

— B, f ullu, smjori og télg 25.60

— G, — ullar tévinnu . . . 19.91

— D, — fiski . . 48.43Va

— E, — lysi . 49.10

— F, — skinnavoru .... 16.68

46Va

20 V«

16

UV*
15V2

13V2

En mefcalverfca summa allra landaura, skipt meo 6,

synir mefcalver?) allra me&alver&a

[hdr.] 20 Rbd. 10 Sk. [og alin] 16 Sk.

Fri&riksgåfu J>ann 12. Januarii 1836.

B. Thorarensen. ' Eplir constitution

H. Thorlacius.

12. Januar. Capitelstaxt for Thingo eller Norder Syssel

i Norder-Amtet, fra Medio Mai 1836 til samme

Tid 1837. Frederiksgave den 12. Januar 1836. —

-

Islandsk: Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som

Schema og ved Udfærdigelsen udfyldt med de passende Tal.
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Jevnf. Sig. Hansen : „Um verftlagsskrår" i „Skyrslur um lands-

hagi å Islandi" L 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir |)fn^eyjar syslu i.fslands Norbur-

amti, gildandi frå mibju Maji månabar .1836 til somu

tibar 4 837.

** r

A. Nr; 1
1

— 2

— 3 ,

— 4

— 5

— 6

—)!
7

— 8

— 9 .

B. Nr. 10 .

— 11 .

t- 12.

— 13 .

C Nr. 14 ...

— 15 .

• • • •

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

P» Nr. 22

— 23

— 24

— 25

— 26

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

Nafhverb.

Rbd.

19

2

3

2

2

2

1

14

11

Hundrab.

2

2

2

2

1

1

1

Kbsk. JUhi. Kdsk.

IR1 o
§ •

19 tR' 1

1 o

u

«

(1

i v) IR •

1 o

R4

84 A/O
« • > •

11 Vi11 /u 25 '
• 42- •

72 22 *• * -

76 17 88 '

*w 1 14
Tit j.i

24

48to J ti
IV- I ffl I**

o*
f

"
i

' nul r

22 27 48

J f 23

15 18 72

M V f fifl

84 10 60

21 13 12

27 8

7 8 72

RO 12 4R

lu

27 33 72

20 25 *

U

fim T ^iT^i

9

93 17 78

88 17 48

72 16 48

867a
.

•
•

92

14 27

14 36

29 y» 19 58>/u

23 18 57

ny? 16 76 '/a

Alin.

Rbsk.

15 '/a

13

19

is y*

20 '/a

17'/a

14 !
/a

11. »/a

12,ya

22

19

15

16

8»/a

lO'/a

7

7

10

10 ya

27

20

U

14

14

13

11 Va

li'1
/*

15 l
/a

15

isya

Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenfor S. 11—13). Coursen er ikke angivet.
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1836. Nafnver?). Hundra?). Alin.

^ • Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

Januar. F. Nr. 31 . 2 82 11 40 9

— 32 ...... 2 9'/a 12 57 10

— 33 1 68 10 24 8

— 34 1 25 10 8 8

— 35 • 86 10 72 8'/2

— 36 1 75 10 66 8'/i

— 37 • 6 !
/a 16 24 13

'G. Nr. 38 ..... . 3 11 18 66 15

— 39 ...... • 24 10 V 8

— 40 2 58 1

/* 31 30 25

— 41 • 40 20 16

-.42 • 73
.*"'.',

14 Va

— 43 1 •
,

• » 19

Mefcalveri) å hverju hundrafti og hverri alin l

fyrtbldum landaurum verfcur:

Eptir Litr. A, efcur i fri&u ......... 19.66 45V« .

— B, l ullu, smjbri og t6Ig. 22.48 18

— C, — ullar t6vinnu ... 15.65V* <8V»

— D, — fiski . 16.50 13

— E, — Ifsi .'. 4 7.33 U
F, — skinnavbru 11.6*9 9V»

En me&alver&a summa allra landaura, skipt meb 6,

synir me&alver?) allra me&alver&a

[hdr.] 47 Rbd. 23 Sk. [og alin] U Sk.

Fri&riksgåfu frann 12. Januarii 1836.

B, Thorarensen. Eptir cpnstitution

M H. Thorlacius.

Januar. Gapitelstaxt for Oster Amtets to Sysseler,

fra Medio Mai 1836 til samme Tid 1837. Fre-

deriksgave den 12. Januar 1836. — islandsk:

Original-Aftryk paa et Halvark i Folio, trykt som Schema

og udfyldt ved Udfærdigelsen med de passende Tal. Jevnf.

Sig. Hansen: HUm veri)lagsskrår" i „Skyrslur um landshagi

å islandi" I. 2, 234 ff. — Denne Taxt anfOres som publiceret

i Norder-Mula Syssel. . ,

.>
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Capituls-Taxti fyrir Norfcur-

i fslands austur-amti, gildandi

1836 til sdmu ttøar 4837.

Miila og Su&ur-Miila s^slur * 836.

frå mioju Maji månaoar 12. Januar.

A. Nr. 1 '

2

— I 3

— 4

-1*6
~ts 6

— • 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

f-r- 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

— 18

— 19

— 20

— 21

D. Nr.22

— 23

— 24

— 25

— 26
E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

9 9 9

Nafnvero.

Ubd. Kbfek.

23

3

4

3

2

3

2

16

12

4

3

3

2

2

1

1

l

1

4

4

30

56

31

32'

33

6

P/2

25

77

26

22

19

19

31

23 1
/,

31

8

62

90 '/i

36 »A

28

24

61

71

86

68

22

50 /*

41 V/l

20 V«

94

5

Hundrao. Alin.

ftbd.. Tlbsk.. . Rbsk.

23 80 18 y2

21 48 17

25 90 20 "A

26 • 64 21 ya -

w

28 12 » 22 y«

24 48 • 19

20 15 16

16 25 13

17 6'A 18Vt

32 48 26

27 . 48 22

23 72 19

23 72 19

9 66 8

14 66 12

9 66 8

10 | 8

12 88 10 v«

14 18 V*

45 60
il -

36 »/i

35 • 28

25 48 20 y«'

21 78 17 y»

22 42 18 «

17 36 14

16 24 13

18 42 14'A

22 85 «A .

21 46 y* 17

18 19% 14 »A

19 88 16

24 30 19 >A

O Rubrikkerne ere fuldstændigen anførte i Capitelstaxten for

Hunavatns og Skagafjords Sysseler af 24. Januar 1832

(ovenfor S. 11—18). Coursen er ikke angivet.
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1836.

12.. Januar.

Nafnvero. Hundrab. Al in.

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

87 17 42 14

13 Va 17
_ run

12 IS'/,

51. V« 18 42 U'/a
*

18 57 15

• • 7 17 . 48 14

. 4 28 25 72 207a

44 18 32 . 147-i

. 3 20 »/a 38 54 31

• 78 39 tf 31

. 1 8 !

/2
' » 9 20

. 1 6 » 207,

F. Nr. 83 . .

— 34 . .

— 35 . .

— 36 ... .

— 37 ....
G. Nr 38 ....

— 39 ... .

— 40 ... .

— 41 . . . .

-r. 42 ....
— 43 • .

-

Meoalvero å hverju hundraoi og hverri alin i fyr-

taldum landaurum verour:

Eptir Litr. A, eour f frtøu 22.59 \ 8

B, — iullu, smjbriogtélg 26.84 21 V«

C, — ullar t6vinnu . . . 18.93 15

— D, — fiski . 20.65 16V*

E, — l|si 20.24 V« 16

rr F, — skinnavoru .... 19. 4 Vs 15

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meo 6,

s^nir meoalvero allra meoalveroa

[hdr.] 21 Rbd. 39 Sk. [og alin] 17 Sk.

Frioriksgåfu J)ann 12. Januarii 1836.

B. Thorareusen. Eptir constitution

9 H. Thorlacius.

13. Januar. Kongelig Resolution ang. Finantskassens Til-

skud til den islandske Jordebogskasse i Aaret

1834. — Khavn den 13. Januar 1836. —
Rentek. Relat. dg Resol. Prot. 1836 A, Nr. 15.

*

PH -^5 Ol \ \i \ 5* •! Jl ri*/ J • »* * • . —* "-^ -» * '»O »i ri • •

Vi tillade allern., at det Tilskud, som. i Aaret 1834

er afgivet fra Finantskassen til den islandske Jorde-

bogskasse, passerer til Udgift for den fbrslnævnte Kasse.

— Kjobenhavn den 13. Januar 1836.

1
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 1836.

Island, ang. Fragtfrihed for Bogtrykkeriet i Is- 23, januar.

land. Khavn den 23. Januar 1836. — Rentek.

hl. Copieb. 11, Nr. 1164.

I et hertil indkommet Andragende af 17. August

f. A. anholder O. M. Stephensen om, at den Fragtfrihed

med Postskibet, som ved Kammerets Skrivelse af 25.

August 1795 blev dengang tilstaaet det forrige Land-

oplysnings-Selskab for dets Nødvendighedsartikler,

maatte ligeledes nu forundes ham, med Hensyn til, at

saadan Fragtfrihed skal ved Forpagtnings-Conditionerne

af 16. Novbr. 4 833 for Stiftsbogtrykkeriet i Island være

ham overdraget.

Efter at Kammeret i Anledning heraf har modtaget

Hr. Stiftamtm/ behagelige Betænkning af 27. Novbr.

f. A., skulle vi ikke undlade at melde til behagelig

Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for bemeldte,

O. M. Stephensen, at den attraaede Fragtfrihed med
Postskibet er ham bevilget, og kan af ham benyttes,

naar hertil i ethvert Tilfælde indgives Forklaring over,

hvad Slags og hvormeget Gods der for Sliftsbogtrykker

riels Vedkommende 5n$kes oversendt til Island. —

j

Rentekammeret den 23. Januar 1836.

I tf • | ^\ ~J • \ I • \ , t \ a # tik > i # i «^ / i 9w m v i I w t'9 i k l ' rA /Mil ' , f I i ^ 1 i * W j é

Forordning ang. Udvidelse af Anordninger fra s. Febr.

Aarene 1828—1831 til Island. Khavn den 3.

Februar 1836. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i

Reykjavik i Juli 1836, samt i de fleste Jurisdictioner : i Reykja-

vik, Gulibrihgu og Kjosar, Borgarfjords og Arnæs Sysseler, samt

Vestmannberne, ligeledes Dala Syssel 1836, men i Skaptafellsj

Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Bardastrands og Isafjords

Sysseler, som og i alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler, med

Undtagelse af Thing« Syssel, 1837. I Rangarvalla, Stranda

og ThingO Sysseler anftfres den ikke som publiceret. Canc. 3.

Depart. Registr. 1834—1836, 359 (1836, Nr. 1435'). Original-

Aftryk hos Schultz 18 Sider i 4t0
. Fttrste Side Titelblad, den

danske Titel Bverst, den islandske nedenfor og det tfvrigepaa
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1836. Titelbladet Islandsk. Paa de lige Sider 2— 16 den danske Text

8. Febr. med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige Sider 8—17 den

islandske Text uden Underskrifter ; S. 18 blank. Coll. Tid.

for 1836, S. 193—201. Qvart-Forr. for 1886, S. 17—24,«

Schou XXI, 244—249 jevnf. Roesk. Stændertid. Nr. 9 og 10.

— Islandsk: Original-Aftryk hos Schultz med den danske

Text Csee ovenfor) - Uddrag i Sunnanjp6st 1838, S. 161—164.

Forordning, hvorved adskillige i Aarene 1828—4831

inclusive for Danmark udkomne Anordninger udvides

til at gjelde paa Island.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: at Vi, efter her-

over at have indhentet allerunderdanigst Betænkning

af vore troe Provindsial-Stænder for Sjællands, Fyens

og Lollands-Falsters Stifter, samt for Island saavelsom

Færderne, allernaad. ville, at foruden Forordningen 7.

Mai 1828 angaaende Forbud mod Eftertryk af Skrifter,

hvortil fremmede Staters Undersaatter have Forlagsret,

og Forordn. 4. Juni s. A., hvorved Lovens 5—2—30

og 31 forandres, hvilke af Vort Danske Cancellie, ifblge

den Samme dertil forundte Bemyndigelse, i sin Tid

ere foranstaltede bekjendtgjorte som gjældende paa

Vort Land Island, nogle flere i bemeldte Aar, samt

i 1829, 1830 og 1831 udkomne Anordninger, med

de fomodne Modificationer, skulle gjelde sammesteds,

i hvilken Henseende vi allernaad. byde og befale som

I ,v, følger:

I. Angaaende Udvidelse af § \ i den allerhoieste

Resolution 9. Januarii 4 828, der ved Cancellie -Plakat

af 22. s. M. er kundgjort for Danmark, angaaende Skip-

peres Forpligtelse til at overfore Personer for offentlig Reg-

ning. — Den i bemeldte Resolution givne Befaling, at

seilfærdige Skippere under dansk Flag skulle være

pligtige til, efter Opfordring af Politiemesteren paa Afsei-

lingsstedet, at medtage Personer, der ved offentlig For-

anstaltning skulle overfdres fra et Sted til et andet,

imod en billig Betaling for Fragten og Kosten, der, i Mangel

af inindelig Overeenskomst, af Politiemesteren bliver at
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bestemme, skal ogsaa gjælde med Hensyn til Personer, 1836.

som ved offentlig Foranstaltning skulle fores fra et Sted 3. Febr.

lil et andet i Island, eller fra Irland til Danmark, for-
"

saavidt ikke allerede de for Island udgivne Anordninger

have gjort det til Pligt for vedkommende Skibsførere,

at modtage Forbrydere eller andre, for at transportere

dem her til Riget.

II. Angaaende en modificeret Udvidelse af Plakaten

for Danmark af 4 8. Marts 4 829 om Betalingen for Syns-

og Vurderings- og andre deslige Forretninger , som fore-

tages ombord paa, eller vedkomme Skibe. — 4) Naar Syns-,

Vurderings- eller andre deslige Forretninger angaaende

Skibe blive at afholde paa Rheden eller aaben So,

nyder hver af de udmeldte Mænd, hvis Forretningen

forefalder i Tidsrummet fra 4. April til 30. September,

begge inclusive, det dobbelte, og i den ovrige Aarstid

det tredobbelte af den Betaling, som hjemles i Vort

Sportel- Reglement af 4 0. September 4 830 § 67 som

Betaling for Syns- og Vurderings-Forretninger over faste

Eiendomme, hvilket Gebyr deles lige mellem de til

Forretningen brugte Mænd. — 2) Hvis det Skib, hvor-

paa en Forretning af foranforte Slags skal udfores,

ligger i Havn eller er indslrandet paa Kysten, betales

derimod det ovenmeldte i Sportel-Reglementet bestemte

Gebyr kun enkelt. lovrigt gives der ved alle foran-

forte Leiligheder passende Befordring frem og tilbage,

samt særskilt Gebyr for Afhjemlingen efter bemeldte §

i Sportelreglemenlet..

III. Angaaende en modificeret Anvendelse af Forord-

ningen for Danmark af 8. Januarii 4 830, angaaende Af-

skaffelsen af Stiftsligninger m. m., dens § \ og 5 paa

Island. • - De Udgifter i Delinquenlsager, der hidtil i

Overeensstemmelse med Reskriplet af 25. Juli 4 808

§ 3 have været lignede paa hele Landet, skulle her-

efter udredes af hvert Amt for sig, uden nogen Hjelp

af Landets ovrige Amter. Ophævelsen af Ligningen

X. B. 44
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1836. paa hele Landet skal tage sin Begyndelse med 1. Januar

8. Febr. 4835, saaledes at ingen efter den Tid forfalden Delin-

quentsags Udgifter skulle lignes over hele Landet.

IV. Angaaende Udvidelse til Island af den ved Can-

cellie-Plahat af 4 4. September 4 830 kundgjorte allerhbieste

Resolution af \. s. M., indeholdende en authentisk For-

tolkning af den ved Cancellie-Plakat af 23. April 4 84 3

bckjendtgjorte allerhbieste Resolution af 20. Februar næst-

forhen. — Ligesom det ved allerhbieste Resolution af

20. Februar 4 813 er bestemt som almindelig Regel, at

naar Nogen, som Conslilueret, bestyrer et Embede fra

den Tid, at en virkelig Embedsmand dertil er udnævnt,

og indtil denne tiltræder Embedet, skal han, hvis ingen

mindelig Forening derom mellem dem kan træffes,

være berettiget til, imidlertid at nyde den halve Deel,

saavel af Embedets faste Gage, som af samtlige dets

uvisse Indkomster, saaledes, at, efterat alle Udgifter

ved Embedets Bestyrelse i samme Tid ere fradragne

dets Indkomster, det overskydende Belob da deles lige

mellem dem begge, saaledes er det ved allerhbieste

Resolution af 1. September 1830, der er kundgjort for

Danmark ved Cancellie-tMakat af 4 4. s. M., og som for

Fremtiden ligeledes bliver at anvende paa Island, end-

videre fastsat, at naar der i Anledning af forommeldte

allerhbieste Resolution af 20. Februar 1813, der oasaa

skal være gjeldende i Suspensionstilfælde, skulde op-

staae Tvist om Delingen af Embedets Indlægler og Ud-

gifter imellem den virkelige og consliluerede Embeds-

mand, skal slig Tvist ikke afgjbres af Domstolene, men

af vedkommende Ovérbvrighed, som i Særdeleshed

haver at bedbmme Beregningen over de af den con-

sliluerede Embedsmand hafte Udgifter, i Overeensstem-

melse med hvad der efter Embedets Beskaffenhed og

de locale Forhold billigen kan behbves til Embedets

Bestyrelse; hvorhos det, navnligen i Henseende til den

Embedet tilliggende frie Bolig, bliver af Overbvrigheden

at bestemme, om nogen og da hvilken Deel af denne
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med sammes Tilliggende, efter de locale Omstændig- 1836.

heder, bor indrømmes den constituerede Embedsmand, 3. Febr.

for behbrigen at kunne varetage Embedet, samt hvad

Andeel af Skatter, Afgifter og Vedligeholdelses-Omkost-

ninger han til Gjengjæld derfor bor udrede; hvorved

dog bliver at iagttage, at Værdien af Benyttelsen af

saadan Bolig med Tilliggende, hvad enten den i Con-

stitutions-Tiden ganske eller kun tildeels forbliver enten

til den Constitueredes eller den virkelig beskikkede

Embedsmands Brug og Disposition, vel bliver at tage

med i Beregning ved Indtægternes Deling, men dog

uden ubetinget at ansættes efter den Leie, som af en

slig Bolig kunde faaes, hvorimod kun det Gavn, den

Vedkommende virkeligen efter Ovrighedens billige Skjbn

kan antages at have af Boligen, bliver at lægge til

Grund ved Beregningen. — lovrigt vil der, hvor sær-

deles Omstændigheder gjore det fornbdent at afvige

fra det i allerhoistbemeldte Besolution af 20. Februari

1813 foreskrevne almindelige Forhold, desangaaende

være at gjbre Indberetning til vedkommende Collegium,

som da skal være befbiel til at træffe den i etsaadant

særdeles Tilfælde fornbdne Bestemmelse; hvorimod (iv-

righederne ikke, uden saadan Bestemmelse, kunne af-

vige fra det Forhold, som indeholdes i allerhoistbe-

meldte Besolution, der for Besten dog ikke bliver at

anvende, hvor andre særegne Begler ere foreskrevne

angaaende den Betaling, der for visse Embeders Be-

styrelse af en anden end den dertil beskikkede Em-

bedsmand skal udredes, og endnu mindre hvor der ved

Overeenskomst mellem denne og den fungerende Em-

bedsmand er fastsat en anden Regel.

V. Angaaende Udvidelse til Island af den Kongelige

Bekjendtgjbrelse af 6. April 4 831, hvorved det forbydes at

efterstikke eller efterstukne at indfore de topographiske Kort,

som det er tilladt den Kongelige Generalqvarteermesterstab

at udgive. — Da det allernaadigst er tilladt den Konge-

lige Generalqvarteermesterstab successive i Trykken at

44*
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4836. udgive en ny Udgave af topographiske Kort over Konge-

3. Febr. riget Danmark og Hertugdømmet Slesvig, grundet paa
~"
"""^""""bemeldte Stabs egne Opmaalinger, saa er det ved oven-

meldte Kongelige Bekjendtgjbrelse, der nu ligeledes bliver

at efterleve paa Island, forbudt alle og enhver, de Kort,

som saaledes af forbemeldle Stab udgives, at efter-

stikke eller andelsteds forfærdigede Efterslik af samme

i Danmark at indfdre, under en Mulkt af 10 Rbd. Sblv

for hvert Exemplar af de saaledes efterstukne Kort,

der maatte antræffes.

VI. Angaaende Udvidelsen til Island af den ved Can-

cellie-Plakat af 26. Juli 1831 kundgjorte allerhbieste Resolu-

tion af 4 3. s. M., at der, forinden Arsenik fra Apothekerne

udsælges til Brug mod skadelige Dyr, bor gives samme en

Tilsætning af Kjonrog. — Den allerhbieste Resolution af

13. Juli 1831, hvorved det gjbres Apothekerne til Pligt,

inden de udlevere Arsenik til Brug mod Rotter, Muus

eller andre skadelige Dyr, foruden hvad der ellers

med Hensyn til Udsalg af Gift er foreskrevet, at iagt-

tage, at der gives samme en Tilsætning af Vie Kjonrog,

som iforveien maa ved Glbdning være betaget sin

eiendommelige brankede Lugt, bliver ligeledes at an-

vende paa Island, og skal ligeledes være forbindende

for Lægerne sammesteds, forsaavidt de ere berettigede

til at udsælge Arsenik.

VII. Angaaende Udvidelsen til Island af Plakat for

Danmark af 5. August ÅS3\, angaaende Indgreb i det

Kjøbenhavns Universitet forundte udelukkende Privilegium

paa Almanakkens Udgivelse. — 4)Naar Nogen gjbr Ind-

greb i det Kjbbenhavns Universitet tillagte Privilegium

paa Almanakkens Udgivelse, være sig ved i Island at

indfbre eller forhandle fremmede Almanakker, eller ved

uden Universitetets Tilladelse at trykke nogen Almanak,

skal han, i Lighed med hvad ved forbemeldte Plakat

er bestemt for Kongeriget Danmark, udrede en Mulkt

af 20 til 200 Rbd. Sblv, hvorhos de Exemplarer, hvor-

med den Paagjeldende antræffes, blive at confiskere,
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og han endvidere at ansee med en Tillægsmulkt af V4 1836.

Rbd. Sblv for hvert saadant Exemplar. Halvdelen af 3. Febr.

Bbderne saavel som af de confiskerede Exemplarer til-
*
~-—

falder den, til hvem Universitetet har bortforpagtet Al-

manakkens Udgivelse, og den anden Halvdeel det astro-

nomiske Observatorium i Kjobenhavn. — 2) Det skal

paaligge Ovrigheden at have nbie Tilsyn med, at der

ei gjores Indgreb i foranfdrte Universitetets Privilegium.

— 3) Alle Sager angaaende Indgreb i det titnævnte

Privilegium blive at behandle som offentlige Poliliesager.

Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst

have at rette. — Givet i Vor Kongelige Hesidentsstad

Kjobenhavn den 3. Februari 1836.

Tilskipan, hvarmeo abskiljanlegar å årunurn -1828

—

1831, samreiknuoum, fyrir Danmbrk utgefnar tilskipanir

litviokast til ab gilda å Islandi.

Ver Fribrik hinn Sjblti &c. G. V., ab Ver, eptir ab

hafa utvegab allraundirgefnast ålitVorra truu umdæma-
standa fyrir Sjalands, Fj6ns og Lålands -Falslurs stipli,

svo og fyrir Island og Færeyjar, allranåbugast viljum,

ab fyrir utan lilskipunina af 7. Mai 4 828, vibvikjandi

forbobi m6t eplirprenlun [>eirra rita, hvartil framandi

velda undirsåtar hafa forlagsrétt, og lilskipunina af 4.

Juni sama års, hvarmeb laganna 5—2—30 og 31 um-

breylast, — hverjar Vort danska kanselli, eptir J>vi af

Oss J)arlil gefnum myndugleika, å sinum tfma hefir latib

kunngjbra sem gildandi å Voru landi Islandi, — nokkrar

fleiri å fyrnefndu åri, sem og å arunum 1829, 1830

°g 1831, utkomnar tilskipanir, meb {>eim naubsynlegu

breytingum, skuli })ar gilda, 1 hverju tilliti Ver allran.

bjébum og skipum sem fylgir:

I. Åhrærandi utvidkun V* § i allrahæstum urskurdi

af 9. Januarii 1828, sem med opnu kansellibréfi af 22.

sama mdnaSar er kunngjordur fyrir Danmbrk, vidvtkjandi

shipherra skuldbindingu til ad flytja personur d alpjod-
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1836. legan kostnad. — Su f nefndum urskurbi gefna skipun,

3. Febr. ab seglbunir skipherrar undir donsku flaggi skuli vera
""""""

skyldugir til, eplir tilmælum p6lilimeislarans å J)eim

stab, hvarfrå hann siglir, ab taka å moli persénum, sem

ab yfirvaldsins tilhlulan skulu flytjast fra einum stab til

annars, m6t sanngjarnlegri borgun fyrir åhbfn og kost,

sem, ef hlutabeigendur eigi verba J)arum ésåttir, a ab

åkvarbast af pélitimeistaranum, skal einnig gilda vibvfkj-

andi pers6num, sem ab yfirvaldsins lilhlutan eiga ab

flytjast fra einum stab til annars å Islandi, ebur fra

islandi til Danmerkur, ab svo miklu leyti J)ær fyrir Is-

laud utgemu tilskipanir ekki hafa gjort })ab ab skyldu

fyrir hlulabeigandi skipstjérnarmenn, ab taka å m6li saka-

mbnnum ebur obrum, til ab flytja J)å hfngab f n'kib.

II. Vidvikjandi lemyadri utvidkun opins bréfs fyrir

Danmork af 4 8. Martii 4 829, um borgun fyrir skodunar-,

virdingar- og adrar slikar gjbrdir, sem haldast um bord

d hafskipum, ebur annars koma fieim vid. — 1) |>egar

skobunar-, virbfngar- ebur abrar gjorbir, vibvikjandiskipum,

eiga ab haldast å legu ebur opnum sj6, å hver ^eirra

litnefndu manna, hverra gjorbir tilfalla å timabilinu milli

hins 1. Aprilis og 30. Septembers, ab båbum nefndum

dogum mebreiknubum , ab hafa tvofalt, en å hinum

arsins tfmum })refalt, mét f>eirri borgun, sem heimilast

i Vorri aukatekju-reglugjbrb af 10. Septembr. 1830 § 67,

sem borgun fyrir skobunar- og virbfngargjbrbir yfir fastar

eignir, og å henni ab skiptast jafnt a millum |)eirra til

gjbrbarinnar bnikubu manna. — 2) Ef J>ab skip, å hverju

nokkur J^esskonar gjbrmngur skal fram fara, liggur i

hbfn, ebur er strandab i fjbrunni, borgist J)aråm6t J>au

umgetnu f aukatekju -reglugjbrbinni akvebnu laun ein-

. lingis einfalt. Annars å vib o II fyrgreind tilfelli til-

htybilegur fararskjéti fram og tilbaka ab greibast af hendi,

svo og sérleg laun fyrir eibfeslfnguna, eptir nefndum §

af aukatekju-reglugjbrbinni.

III. Vidvikjandi lempadri heimfæringu 4. og 5. § *

tilskipaninni fyrir Danmork af 8. Januarii 1830, dhrær*
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andi aftekningu stiptisjafnana m, m. til fslands. — J>ær 4836.

utgiptir i sakamanna målum, hverjum hfngabtil, sam- 3. Febr.

kvæml konungsbréfi af 25. Juli 1808 § 3, hefir jafnab

verib å allt landib, skulu héreptir greibast af hverju

amti ut af fyrir sig, ån nokkurs tiistyrks af hinum.

landsins bmtum. Aftekmng jafnana å all t landib å ab

byrja J)ann 1. Januari 1835, svo ab engum eptir J)ann

tima tilfallandi sakamåla iftgiptum må jafnast å allt landib.

IV. Ahrærandi uivibkun til fslands af fieim med

opnu Itansellibréfi af 4 4. Septembr. 4 830 hunngjbrda allra-

hæsta urskurdi af 4. s. m., innihaldandi dreidanlega shyrslu

yfir pann med opnu hansellibréji af 23. Aprilis 4843 aug-

lysta allrahæsta urskurd af 20. Febr, næstfyrifarandi. —
Eins og J>ab meb allrahæstum urskurbi af 20. Februarii

4 813 er åkvarbab sem almennileg regla, ab J^egar nokkur,

sem sellur um stund stjérnar einhverju embætti, fra

£eim tima ab virkilegur embæltismabur er f>artil lit-

nefndur, unz J)essi tekst embættib å hendur, å hann,

ef gébmétlegum samningi J)eirra å milli eigi verbur til

leibar komib, ab hafa rétt til i millitfb ab njota helmings,

svovel af embættisins fbstu launum, sem af ollurn })ess

6vissu tekjum, Joannig, ab eptir ab allar utgiptir vib

sljérn embættisins i sbmu tfb eru dregnar fra })ess inu-

tektum, }>ab sem {)å eptir verbur skiptist jafnt milli J)eirra

keSrJ a i
svoleibis er {)ab meb allrahæstum lirskurbi af

4. Septembr. 1830, sem er kunngjbrbur fyrir Danmbrk

meb opnu kansellibréfi af 4 4. s. m., og sem framvegis

sbmuleibis å ab heimfærast a Islandi, enn fremur fast-

sett, ab ef nokkur J)ræta verbur, i tilliti til fyrnefnds

allrahæsta urskurbar af 20. Februar 4813 (sem og skal

vera gildandi i suspensionslilfellum) um skipli å em-

bættisins inntektum og utgiptum milli })ess virkilega og

constitueraba embætlismanns, skal slik J)ræta ekki af-

gjbrast af d6mst61unum, heldur af hlutabeiganda hå-

yfirvaldi, sem sérilagi å ab ålita reiknfnginn yfir J)ær af

I>eim um stund selta embættismanni hbfbu itgiptinj sam-

kvæmt J)vi, sem eptir embættisins kjbrum og plåzins
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1836. asigkomulagi sanngjarnlega kann ab ulkrefjast til em-

3. Febr. bættisins forslbbu; hvarhjå f>ab, nefnilega i tilliti til Jdoss

-^^^
embæltinu tilheyrandi frjålsa biistabar/å af yfirvaldinu

ab åkvarbast, hvort nokkur, og })å hver partur af honum,

meb ]Dvi sem til hans heyrir, eptir plazins krfngum-

stæbum, eigi ab eptirlåtast \>e\m constitueraba embættis-

manni, til })ess ab hann lilhlybilega geti gætt sins era-

bættis, svo og hvern hluta af skottum, afgjaldi og vib-

haldskostnabi hann, til heimgjalds J>arfyrir, eigiafhendi

ab leysa, hvarvib J)ab f)6 a ab abgætast, ab andvirbi

notkunar sliks bustabar, meb })vi sem honum tilheyrir,

hvort heldur hann, i constilutionslfbinni, ab bllu ebur

einungis ab nokkru leyti sezt annabhvort til {)ess con-

stitueraba ebur j)ess virkilega embættismanns brukunar

og umraba, ab sbnnu gjbrist ab alilum i utreikm'ngi inn-

tektanna skipta, en J)6 ån })ess ab virbast fortakslaust

eptir J>eirri leigu, er fast kynni af slikum bustab, hvar-

åm6t einungis t>ab gagn, er hlulabeigandi verulega,

eptir yfirvaldsins sanngjarna ålili, getur virbzt ab hafa

af bustabnum, å ab legejast til grundvallar vib utreikn-

inginn. — Annars a, hvar sérlegar kringumstæbur gjbra

})ab naubsynlegt ab vikja frå Ipeirri i fyrnefndum allra-

hæsla urskurbi af 20. Februarii 1813 fyriskrifubu al-

mennilegu breytni, J>vf vibvfkjandi skyrsla ab gjbrast

til hlutabeiganda stjornarråbs, sem J)å skal hafa mynd-

ugleika til ab semja J)å i slfku sérlegu lilfelli naubsyn-

legu åkvdrbun; hvaråm6t yfirvdldin ekki, ån slfkrar

åkvbrbunar, mega vi'kja fra {)eirri breytni, sem skipub

er f nefndum allrahæsta urskurbi, hver J)6 annars ekki

å ab heimfærast J)ar, hvar abrar sérlegar reglur eru

fyriskrifabar vibvfkjandi })eirri borgun, sem fyrir for-

stbbu vissra embætta af bbrum en l)eim f>artil skikkaba

fasta embætlismanni å ab greibast, og enn mibur {)ar,

hvar bnnur reglugjbrb meb samningi er fastsett millum

J>essa og J)ess um stund setta embættismanns.

V. Vidvikjandi utvidkun til Islands af hinni kon-

unglegu auglysingu af 6. Aprilis -1834, hvarmed f>ad fyri-
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bydst ad eptirstinga, edur eptirstungin ad innfæra, pau 1836.

topographisku landkort, hver peim konunglega generalkvarter- 3. Febr.

meistarastab er leyft ad utgefa. — pav J>a& allranåbugast

er leyft ]?e\m konunglega generalkvartermeistarastab

småmsaman å prent ab utgefa nyja ulgåfu af topograph-

iskum landkortum yfir konungsrikib Danmork og hertoga-

dæmib Slesvik, grundvallaba å nefnds stabs eigin mæl-

ngum, svo er J)ab meb fyrrnefndri kontinglegu auglys-

ingu, eptir hverri nii somuleibis breytast skal å Islandi,

fyribobib ollum og sérhverjum ab stinga eptir J}eim land-

kortum, er svoleibis utgefast af fyrrnefndu herforingja-

samlagi, ebur ab innfæra nokkur annarstabar eptir })eim

stungin blob i Danmtirk, ab viblogbum -10 rbdl. silfurs

sektum fyrir hvert exemplar af j)eim J>annig eptirsliingnu

kortum, sem biltast kann.

VI. Vidvikjandi utvidkun til Islands af peim med

opnu kansellibréfi af 26. Juli -1 834 kunngjorda allrahæsta

unkurdi af 1 3. s. m„ ad ddur en arsønik (rottukrud edur

rottupudur) af apothekurum selist til brukunar mot skad-

legum dyrum, eigi pad ad blandast med nokkru af kin-

roki. — Så allrahæsti urskurbur af 13. Juli 1831, hvar-

roeb apélhekarar skyldast til, åbur en J)eir afhendi

arsenik til brukunar m6t rottum (ebur volskum), musum
ellegar obrum skablegum dyrum, — fyrir utan I>absem

annars i tillili til utsolu af eitri er fyriskrifab ab abgætast

skuli, — ab blanda J>ab meb viburauka af Vi6 part kin-

roks, fra hverju t>ess sérlegi vibbruna-^efur åbur å, meb

glæbi'ngu, ab takast, — å somuleibis ab heimfærast å

islandi, og skal lfka vera gildandi fyrir læknira sama-

stabar, ab svo miklu leyti J>eir hafa rétt til ab vitselja

arsenik. m-
Vil. Vidvikjandi utvidkun til Islands af opnu bréfi

fyrir Danmbrk af 5/Augusti 1831, dhrærandi pd, eryfir-

troda pad Kaupmannahafnar hdskola veitta utilokandi

einkaleyfi til almanaksins utgefningar. — 1) Ef nokkur

yfirtrebur J>ab Kaupmannahafnar håskéla veitta einka-

leyfi til almanaksins utgefningar, hvort heldur J>afe er
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4836. meb i Island ab innfæra ebur j)ar ab selja framandi al-

*"f^T" manbk, ebur meb ab prenla nokkurt almanak an hå-

sk6lans leyfis, a hann, samkvæmt j)vf sem i fyrgreindu

opnu bréfi er åkvaroao fyrir konungsrfkib Danmbrk, ab

gjalda fra 20 lil 200 rbdl. silfurs sektabætur, hvar ao

auk J)au exemplbr, er finnast hjå hlutabeiganda, eiga

upptæk ab gjbrast, og skal hann ennfremur alitast meb

aukasekt af V4 rbdl. silfurs fyrir hvert slikt exemplar.

Helmfngur sektanna, svo vel sem og af ]}eim uppteknu

bækHngum, tilfellur })eim, hverjum håskélinn meb leigu-

mala hefir yfirlåtib almanaksins ulgefnfng, og annar

helmfngur sljbrnulistarinnar sjénarvarba i Kaupmanna-

hbfn. — 2) J>ab skal vera yfirvaldsins skyida, ab hafa

nakvæma tilsj6n tøarmeb, ab hask61ans fyrumgetna einka-

leyfi ekki yfirtrobist. — 3) Oli mål, vibvikjandi yfir-

trobslu optnefnds einkaleyfis, eiga ab mebhbndlast sem

opinberar p6litisakir.

Hvareplir hlutabeigendur ser allraundirgefnast eiga

ab hegba. — Gefib ( Vorum konunglega abseturstab Kaup-

mannahbfn J)ann 3. Februarii 1836.

6. Febr. Anmeldelse fra Rentekammeret for Assigna-

tions, Expeditions- og Bogholder-Contoiret under

de Deputerede for Finantserne, ang. Renterne af

de solgte Jorders Kjobesummer. Rhavn den 6.

Februar 1836. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1188.

Da Rentekammeret under 5. Januar 1790 nedlagde

allerund. Forestilling om allerhbiest Approbation paa

Salget af en Kongen lilhbrende .lord i Norge, blev med

Approbationens Meddelelse tillige, uden at derpaa var

andraget i Kammerets Forestilling, allernaad. resolveret

saaledes:

albvrigt ville Vi allernaad., at saavel indbenævnte

Kjbbésum, som de herefter ved saadant Os tilhbrende
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Godses Bortsælgelse indkommende Summer, afleveres 1836.

til det synkende Fond". 6. Febr.

Denne allerhbieste Bestemmelse blev ligeledes fore-
"*

skreven ved kgl. Resolution af 25. April 1 792, hvor-

efter en af de kgl. Jorder under Arnestappens Ombud
i Island bortsolgtes, og er saaledes fremdeles fulgt ved

Salget af det kgl. Jordegods sammesteds indtil 1833.

Efter at slig Afhændelse nu i en Række af Aar tildeels

har været standset, er den igjen i den senere Tid begyndt,

fornemmelig foranlediget derved, at flere Liebhavere

have meldt sig med Bud, som ikke kunne ansees andet

end fordeelagtige. — Skulde en saadan Afhændelse af

Betydenhed nu komme i Gang, hvilket den Velstand,

Landet har opnaaet ved i lang Tid, indtil 1835, ikke

at være underkastet noget af de saakaldte Uaar, gjbr

sandsynligt, vil imidlertid deraf folge, at de Tilskud,

der allerede nu behoves fra Statskassen til Bestridelse

af de offentlige Udgifter der i Landet, ikke ubetydeligen

ville foroges. — Den islandske Jordebogskasses væsent-

lige Indtægt er nemlig Landskylds - Afgifterne af det

kgl. Jordegods sammesteds, hvilke for Tiden udgjbre

8 å 10,000 Rbd. aarlig, og enhver Afgang i denne

Indtægt maa altsaa erstattes ved Tilskud fra Finantserne,

naar Kjbbesummer og Renter for det Jordegods, som

sælges, have en anden Anvendelse.

Med Hensyn hertil har Rentekammer-Collegium re-

solveret, at denne Sag skulde anmeldes for Assignalions-

Expeditions- og Bogholder-Contoiret under de Deputerede

for Finantserne til nærmere Foretagelse for de Depu-

terede for Finantserne, forsaavidt der, ifolge de oven-

for forklarede Omstændigheder, muligen maatte være

Anledning til at erholde for Islands Jordebogskasse af

Statsgjældskassen Renten af de Summer, der i denne

Kasse ere eller blive indbetalte for de Dele af Kongens

Jordegods paa Island, som enten allerede er eller i

Fremtiden maatte blive bortsolgt. — 1 Forbindelse her-
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1836. med undlader man ikke herhos at lade fblge en For-

6^FebT
ie8ne 'se over det Jordegods, som er solgt siden 1833

Aars Begyndelse, og hvorefter der paa Kjobesum-

merne er i Islands Jordebogskasse efter hertil ind-

komne Qvitteringer bleven indbetalt 5130 Rbd. 66 Sk.

r. S., som ikke endnu ere afgivne til Statsgjælds-Direc-

tionen. — Rentekammeret den 6. Februar 1836.

i2. Febr. Capitelstaxt for Sonder-Amtet fra Medio Mai

1836 til samme Tid 1837. Reykjavik den 12. Februar

1836. — Islandsk: Original-Aftryk, besørget paa offent-

lig Bekostning. Vioeyjar klaustri 1836, 2 BL i 4*°., hvoraf

Exemplar i det islandske Departement. Jevnf. Sig. Hansens

l4
Um verblagsskrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2,

234 ff. — Anføres som publiceret i Rangarvalla Syssel og

Reykjavik By.

Capituls-Taxti fyrir Borgarfj årbar, Gullbn'ngu og

Kj6sar, Arness, Rangarvalla, Vestmannaeyja, Vestur- og

Austur-Skaptafells s^slur, samt Reykjavikur kaupstao, i

Islands suour-amti, gildandi fra mibju Maji manabar

1836 til sbmu tibar 4837.

V(5ru og aura Nafnverb. å landsvisu hdr. er få lal.

tegundir.

A. Nr. 1
1

' — .2 V • • •

3

4

5

6

7

8

9

Rbd. Rbsk. Rbd. Rbsk. Rbsk.

17 90 'A 17 90 »A' 14

2 34 !

/a 14 15 11

3 65 22 6 17 V*

2 72 22
.

» 17'A

1 82 y* 22 30 18

2 40 19 32 15«/?

1 72 'A » » »

10 7 10 7 8

6 65 'A 8 87 7

') Rubrikkerne ere fuldstændig anførte i Capitelstaxten for

Sonder-Amtet 28. Januar 1832 tovenf. S. 18-20). Coursen

ikke angivet.

•



Vdru og aura

tegundir.

B. Nr. 10 . .

— 11 . .

— 12 . .

— 13 . . ,

C. Nr. 14 . . ,

— 15 . .
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Nafnvero. a landsvisu hdr. er {)å 1 al.

16

17

18

19

20

21

« • • # 9

D. Nr. 22

— 23

— 24 .

— 25

— 26 ..... .

E. Nr. 27

— 28

— 29

— 30

F. Nr. 31

— 32

— 33

— 34

— 35

— 36

— 37

G. Nr. 38

— 39

— 40

— 41

— 42

43

KI>U. i > l , \KUSK. KUSK. KOSK.

17 21 24 17

1 o 12X At

17Vo 21 84-O 1* 17 1
/*

ih 72 l*i1«/

tt V

20 12 Ift11/

u /* 10 30 QO

60 • »>

4 1 •

35 » •

27 II i

3 8 18 48 15

3 48X 21 17x •

3 2Va 18 15X *J 14Va

2 94 Va 17 87 14X X

2 86 Va 17 39 14

1 24 18x w 72 x t/.

1 22
• » #

18 42 1* /4

1X 21 Va 18 34 14 3
/4

1X 14 17 18X KJ lu /3

4 19 16 7fi 13lu / I

3 30 IQX £/

2 47 14X "X 90 12

2 11 16Xw 88 13 Va

1X 60 Vav/v/ i i 19 54 15Va

2 31 V* 15* 93 11X X

o 12 48 10X v/

3 41

1 75

1 94 »/a

» 93

1 66

» 74

Meoalvero å hverju hundra&i og hverri alin l fyr

ttildum landaurum ver&ur:

Eptir Litr. A, efca frfou 17. 9V»

>— B, — ullu, smjoriogtélg 20. »

— G, — uJlar tévinou . . . 4-1.39

16

9

1 836.

12. Febr.
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1836. Eptir Litr. D, eba (iski 18.57 15

12. Febr. _ E, — lysi 18.17Va 14 V»

— F, — skinnavbrum . . . 16.35 13

En mebalverba summa allra landaura, skipt meb 6,

gjbrir ho fubmebal ver b allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 90 Sk. [og alin] 13Va Sk.

|>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verbur:

Eptir Litr. A: hver k^r snemmbær vib hundrab:

eins 6 ær, lobnar og leinbdar, i fardogum;

lika 6 saubir })révetrir og eldri å haust;

enn J)å 8 saubir tvævelrir eins,

eba 12 velurgamlir,

eba 8 ær geldar.

Pulshestur 5 til 12vetraeins, ffardbgum;

enn })å hryssa å sama aldri, 90 ålnir, eba

3A hundrabs, svo ab IVa verbs hennar

gjbrir hundrab.

Eptir Litr. B: gjora 12 fjérbungar af ullu, smjori eba t6Ig,

hundrab.

— G: — 60 por eingirnissokka, eba 180 pbr

sjévelllnga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

l>ar tilnefndri, hundrab.

— E: — 1 tunna, eba 120 poltar lysis, hdr.

— F: — 4 fjérbungar nautaskinna, hundrab;

eins u fj6rbungar af kua-, hrossa-

og sela-skinnum ; 8 fjérbungar saub-

skinna og 12 fj6rbungar ærskinna;

item 240 stykki lambskinna.

Reykjavik J>ann 12. Februarii 1836.

t fjærveru S. T. Herra

Stiptamtm. v. Kriegers,

Finsen. Steingrfmur J6nsson.
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Directionen for Universitetet og de lærde 4836.

Skolers Skrivelse til Consistorium ved Pniversiy
3^^

tetet i Kjobenhavn, ang. Udgivelse af en Almanak

aarlig i det islandske Sprog. Khavn den 13. Febr.

1836. — Univ. Direct. Brevb. 1836, Nr. 155.

I Anledning af hvad af De Herrer Rektor og Pro-

fessorer i Skrivelse af 5. d. M. er andraget, giver Di-

rectionen sit Samtykke til, at Universitetet besbrger

udgivet en særegen Almanak for Island, affattet i Lan-

dets Sprog, for Aaret 1837 og fremdeles, og at det

overdrages til Directeur Schultz at forlægge en saadan

Almanak for bemeldte Aar 1837. Derhos vil Direc-

tionen, i Forventning af allerhbieste Approbation, have

bevilget, at Professor Olufsen af Almanak-Forpagtningens

Indtægter tilstaaes et Honorar af 100 Rbd. Sedler for

Udarbeidelsen af nysnævnte Almanak for -1 837, ligesom

man ogsaa samtykker i, at dens Omfang indskrænkes

til eet Ark. Hvad derimod angaaer Udredelsen for

Fremtiden saavel af dette Honorar som af Honoraret

for Almanakkens Oversættelse i det islandske Sprog,

da forbeholder Directionen sig. forinden allerund. Fore-

stilling derom nedlægges, nærmere at brevvexle med

Consistorium. Angaaende den Udsalgspriis, der kunde

være at bestemme for den islandske Almanak, udbeder

Directionen sig saasnart muligt Gonsistorii behagelige

Betænkning.

Ved ibvrigt indsluttet at tilbagesende det tilstillede

Manuskript til Almanakken, maa Directionen tjenstlig

bemærke, at den Linie paa første Side, der indeholder

Tidsregningen fra Christian den Femtes Danske Lovs

Publication, formentlig bor udelades. — Den kongelige

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 4 3.

Pebruarii 1836.
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1836. Capitelstaxt for Vester-Amtet fra Medio Mai
lsjPcbr.

1836 til samme Tid 1837. Vester-Amt. 15. Februar

1836. — Islandsk: Original- Aftryk som Schema, tryk

hos Schultz i Kjbbenhavn og udfyldt ved Udfærdigelsen med

de passende Tal, 2 Blade i 4*°., hvoraf Exemplar haves i det

islandske Departement
5

jevnf. Sig. Hansen: KUm verolags-

skrår" i „Skyrslur um landshagi å Islandi" I. 2, 234 ff.

Capituls-Taxti fyrir Myra og Hnappadals, Snæfells-

ness, Dala, Baroastrandar, Isafjaroar og Slranda syslur

i Islands vestur-amti, gildandi fra mitju Maji månaoar

1836 til somu tioar 1837.

\'6ru og aura Nafnverft. å landsvisu hdr. erfvilal.

tegundir.

— 2

— 3

— 4

— 5

— 6

— 7

— 8

— 9

B. Nr. 10

— 11

— 12

— 13

C. Nr. 14

— 15

— 16

— 17

Rbd. Kbsk. Rbd. Kbsk. Rbsk.

19 52 19 52 15a
/s

2 75 16 66 13 '/s

4 85 26 18 21

2 91 23 56 19

2 5 24 60 197a

2 73 lh 22 12 172
/3

1 91 '/a » II II

12 6 12 6 973

9 24 12 32 10

18'/4 22 78 18'A

15 3
A 19 66 1574

162
/a 20 80 1673

19 56 157s

I) v 1 II II

16 10 » 8

28 1 II •

.
6 !

/c 9 66 774

47 • II 9

1 4 • n

25 1 l

II 1
•

•

3 43 20 66 16'/i

8 63 >/a 21 93 17 Va

— 18

— 19 ..... .

— 20

— 21

D. Nr. 22

— 23

Rubrikkerne ere fuldstændig anftSrte i Capitelstaxten for

Vester-Amtet 12. Febr. 1832 (ovenf. S. 22—25). Coursen

ikke angivet.
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V8ra og aura

tegundir. uba.

D. Nr. 24 3

— 25 .... .

— 26

2

2

E. Nr. 27 ..... . .

— 28 ..... . 1

29 •••••• 1

— 80 ... .

Nr. 81 ... .

— 32 • • . •

G

— 83

— 34

— 35

— 36

— 87

Nr. 38

— 89

— 40

— 41

— 42

— 43

# » #

l

3

2

2

1

1

2

»

3

1

Kbd. Rbsk. Kbsk.

18 54 15

16 45 13

15 57 12 V*

14 66 11*/«

17 48 14

17 59 14

16 69 13'/*

15 72 123
/6

Nafnvero. å landsvisu hdr. er fm 1 al

Rbsk.

9
71 '/a

57 Va

94

16

168
/4

1*1

90

94

40

79

36

48

5»/»

41

52

85

68

62

P/a1

Eptir Litr- A, eoa friou 19.62

— B, — "

ullu, smjori og t6lg 20.70

— C, — ullar tovinnu . . . 9.81

— D, — fiski 18.63

— E, — lpi . 16.60

— F, — skinnavbrum . , . 15.72

158
/4

16 3
/5

74/5

15

13V4

12 3
/5

1836.

15. Febr.

Meoalvero å hverju hundrabi og hverri alin i

tyrtbldum landaurum verbur:

En meoalveroa summa allra landaura, skipt meb 6,

gjbrir hbfuomeoalvero allra mebalverba

[hdr.] 16 Rbd. 84 Sk. [og alin] 4.3 V» Sk.

t>egar meta skal fyrtalda landaura til hundrabs, verour:

Eptir Litr. A: hver kyr snemmbær vib hundrab;

eins 6 ær lobnar og lembdar, {fardbgum;

Hka 6 saubir J>révetrir og eldri å hausl;

X ». 45
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1836. Eptir Litr. A: enn J>å 8 saubir tvævetrir eins,

r^TT^ eba 12 vetureamlir,
15. Febr. & 1

01 eba 8 ær geldar.

Pulsheslur 5 til 12vetraeins, ifardtigum;

enn }>£ hryssa a sama aldri, 90 alnir, eba

, «

8
/4 hundrabs, svo 1

xk verfes hennar

M gjorir hundrab.

Eptir Litr. B: gj&ra 12 Ij6rfeungar af ullu, smjori eba

t61g, hundrab.

— G: — 60 pbr eingirnissokka, eba 180 pcSr

sjévetlinga, hundrab.

— D: — 6 vættir af sérhverri fiskitegund,

J)ar tilnefndri, hundrab.

—» E: — 1 tunna, eba 120 pottar tysis, hdr.

— F: — 4 fjérbungar nautsskinna, hundrab.

Islands vestur-amts contéri, J)ann 15. Februar 1836.

Uppå S. T. Herra prdfasts

G. J6nssonar vegna,

Thorsteinson. J6n Gubmundsson.

** • I J j i i * i f 'SI f lllii (li ' f i i l !t Æ

ss. Febr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. tvende Altertavler i

Skard Kirke paa Land i Rangarvalla Syssel.

Khavn den 23. Februar 1836. — Original i Bi-

spe-Archivet i Island. Canc. 1. Departem, Brevbog 1836,

Nr. 496.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. have, ved at til-

stille dette Gollegium tvende Alter- eller Chor-Tavler af

Hvalfiskebeen med udskaarne Figurer og Jnscriptioner

af den hellige Skrift, tilhorende Proprietair-Kirken Skard

paa Land inden Rangarvalle Syssel, i behagelig Skri-

velse af 21. September f. A. andraget, at den franske

Reisende, Dr. med. og Naturforsker Gaimard, har be-

gjært, al de maatte overlades til ham og forflyttes til

-

+ '-i
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Frankerig, imod al han skulde skaffe Kirken en an-

stændig moderne Altertavle og en smuk Corporaldug.

Cancelliet fandt sig herved foranlediget til at brev-

vexle med den kgl. Commission for Oldsagernes Op-

bevaring, for at erfare, om samme maatte Ønske at

erholde disse Tavler, og i saa Fald mod hvilken Er-

statning.

Bemeldte Commission har derefter tilskrevet dette

Gollegium, at det ved at undersbge de ommeldte Tavler

er befundet, at disse ikke ere meget gamle, men da

de dog give et Begreb om. hvorledes ældre Stykker af

samme Art have seet ud, idet de ere Efterligninger af

saadanne og i sit Slags usædvanlige, ønsker Gommis-

sionen at de maae forbeholdes de herværende Sam-

Unger. — Commissionen har derhos erklæret, at den,

endskjondt den franske Reisendes Tilbud maaskee er

mere end den virkelige Værd af disse Stykker, er

villig til at give Kirken en omtrent lignende Godtgjø-

relse, og vil derfor til Foraaret oversende Hr. Stift-

amtm. og Deres Høiærv. et Materie, der egner sig til

at anvendes som Altertavle i bemeldte Skard Kirke,

ligesom Commissionen ogsaa til samme Kirke vil lade

forfærdige et nyt Alterklæde, som den anseer mere

passende end den foreslaaede Corporaldug.

Hvilket Cancelliet tjenstligst skulde tilmelde Hr.

Stiftamtm. og Deres Høiærv. til behagelig Efterretning

og Iagttagelse. — 'Det kgl. Danske Cancellie den 23.

Febr. 1836.

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Ulstrup, 27, Febr.

ang. Sopasser for Hvalfangere m. v. Khavn den

27. Februar 1836. — Rentek.Isl. Copieb. Il, Nr. 1217.

Hr. Gancellieraaden har i Skrivelse af 13. i d. M.

andraget for Kammeret, at Kjbbmand N. Petersen i

Flensborg agter i indeværende Aar at udruste 4 Skibe

til Robbe- og Hvalfangst ved Spitsbergen og Sirat Da-

45*
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;

836. vis, og at han, da han intenderer at lade et af disse

forseile til Island, for der at prbve Hvalfangsten, onsker

Oplysning meddeelt:

1) Naar et Skib sbger Islands Kyst for at fiske un-:

der Landet, og maaskee kunde resolvere til at afsætte

nogle Baade med Redskaber og Besætning i Land eller

andet Sted, for at forfolge Hvalfisken, men Skibet imid-

lertid, uden Ophold eller videre Samkvem med Landet,

fortsætter Reisen og Fangsten i aaben So, om da i

dette Tilfælde islandsk Sopas er nddvendigt. — 2) Om
det risiqueres, at Skibet af Islands Ovrighed afvises,

naar Baadene skulle efterlades der, fordi islandsk Så-

pas mangler, omendskjondt ellers alle Papirer, som

Lovgivningen foreskriver, findes i behbrig Orden. —
3) Hvis islandsk Sopas i ommeldte Tilfælde beho'ves,

for at kunne landsætte Baade og Folk paa Kysten, om
det da kunde have til Folge, at Rhederiet derved mi-

stede Fiskepræmie, fordi Skibet har anlbbet Island,

uden dog at have drevet nogensomhelst Handel, men

ene befattet sig med Hvalfiskefangsten der og under

Gronland.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade at melde

Dem til behagelig Efterretning, at for det Skib eller de

Skibe, hvis Mandskab og Baade landsættes paa Island,

er islandsk Sopas nbdvendigt, hvorimod det at Skibene,

naar de saaledes ere forsynede med islandsk Sbpas,

anlobe Island, i og for sig ikke kan være til Hinder

for Præmiens Erholdelse, naar forbvrigt de i denne

Henseende befalede Bestemmelser af Vedkommende
behbrigen overholdes. — Rentekammeret den 27. Fe-

bruar 1836.

t é

5. Marts. Rentekammer-Skrivelse lil Stiftamtmanden over

Island, ang. Indsendelse af aarlige Thingsvidner

fra Sysselmændene til Brug ved Jordebogskasse-
*
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Regnskabet. Khavn den 5. Marts 1836. —
Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1219.

De i sin Tid befalede Thingsvidner, til Beviis for

hvorvidt forbrudte Boeslodder, arvingldst Gods, stran-

dede Skibe, confiskerede Varer, eller Boder for Fiske-

riets Forso'mmelse, maatte være tilfalden den kgl. Kasse,

hvilke Sysselmændene aarligen paa Mandtalsthingene

skulle optage og til Land fogden aflevere, til Bilag ved

Islands Jordebogskasse- Regnskab, ere hertil ikke der-

ved fremkomne til bestemte Tider, hvorhos flere Gange

har været udsat ved Antegnelserne i bemeldte Regn-

skaber, især med Hensyn til Vestmannb'e Syssel, for

hvilket slige Thingsvidner for flere Aar endnu mangler.

I Anledning heraf skulle vi tjenstlig anmode Hr.

Stiftamtm. om, at ville, under den ved Kammerels Skri-

velse til daværende Amtmand i Island M. Gislesen og

Landfoged Sk. Magnussen af 20. December 1760 be-

stemte Mulkt af \ å 2 Rd., der nu er overgaaet til

Rbd. Solv Daler for Daler, tilholde samtlige Sysselmænd

i Islands Sonderamt, for Fremtiden aarligen betime-

ligen at afgive til Landfogderiet de ovennævnte befa

lede Thingsvidner over de fordrede Oplysninger, for-

saavidt senere Anordninger ikke gjbre nogle af disse

overflodige. — Rentekammeret den 5. Marts 1836 h

1836.

5. Marts.

Platat ang. Ophævelse af Præmier for Gjærde-

sætning og Tuers Jævning. Khavn den 9. Marts

1836. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik

i Juli 1836, og ligeledes anført som publiceret i nogle Juris-

dictioner: Gullbringu og Kjosar Syssel, Vestmanncierne og

Dala Syssel 1836, men i Aaret 1837 i de følgende, nemlig:

Borgarfjords, Myra og Hnappadals, Snaefellsnes, Bardastrands,

Isafjords, og samtlige Nord- og Oster-Amtets Sysseler med

Undtagelse af Thingb Syssel. Originalen heftet i Rentek.

s. D, Rentek. Skriv, af samme Indhold til begge Amt-

mændene. Rentek. Copieb. sst. Nr. 1220—1221.

9. Mart6.
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4836. Relat. og Resol. Prot. 1836, Nr. 73 ; Original-Aftryk hos Schultz,

9. Marts. 8 Sider i 4to
. Forste Side Titelblad, den danske Titel øverst, den

— islandske nedenfor, det tfvrige paa Titelbladet Dansk. Paa de lige

Sider 2—6 den danske Text med Underskrifter og Sigillatur,

paa de ulige Sider 3—7 den islandske Text uden Underskrifter

;

Side 8 blank. Coll. Tid. for 1836, S. 305-306. Qvart-Forr.

for 1836, S. 26-27 5 Sehou XXI, 250—2515 jevnf. Boesk.

Stændertid. Nr. 11. — Islandsk: Original - Aftryk hos

Schultz, med den danske Text (see ovenfor)
$
Uddrag i Sunn-

anp6st 1838, S. 164—165.

Plakat, hvorved Forordningen af 13. Mai 1776 om
Gjerder samt Tuers Jevning med videre, Jordbruget i

Island vedkommende, ophæves.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: Da Erfaring har

viist, at de Regler, Forordn, af 13. Mai .1776 indeholder

til at fremme Jordbruget paa Vort Land Island, og

navnlig til at bevirke Jorders Fredning og Tuers Ud-

jevning, ikke have svaret til Oiemedet, ligesom disse

Regler i flere Henseender nu synes mindre passende,

ville Vi, efter herover at have indhentet allerunderd.

Betænkning af Vore Iroe Provindsialstænder for Sjel-

lands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Is-

land og Færoerne, allernaad. have denne Forordning

ophævet. Derimod blive samtlige Embedsmænd paa

bemeldte Vort Land, geistlige saavelsom verdslige, op-

fordrede til, ved Vejledning og Exempel at fremme

baade de ovennævnte, for Landets Beboere gavnlige,

Formaal og den for dem ikke mindre vigtige Kartoffel-

avl samt Haugedyrkning. Og, ligesom Vi med sær-

deles Velbehag ville ansee saavel de af Vore Embeds-

mænd, der heri vise Nidkjærhed, som de Beboere, der

ellers udmærke sig ved saadanne, baade for dem selv

og det Almindelige nyttige Forbedringer i deres Jord-

brug, saaledes er det ogsaa, for end mere at virke til

Oiemedets Opnaaelse, Vor allernaadigste Hensigt at

komme saavel de oeconomiske Fonds, der for Norder-

og Oster-Amtet samt for Vester-Amtet ere stiftede, som
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1

det oeconotniske Selskab, der for Stind er-Amtet agtes 1836.

stiftet, til Hjælp med en passende Understøttelse een 9. Marts.

Gang for alle.
—s^-^—

Hvorefter de Vedkommende sig have allerunder-

danigst at rette. — Givet i Vor Kongelige Residentsstad

Kjbbenhavn den 9. Marts 1836.

1 ;

Opib bréf, hvarmeb tilskipunin af 43. Mai 4776

urn garba og fnaslétlun meb fleiru, jarbyrkjuna å

Islandi åhrærandi, er aftekin.

Ver Fribrik hinn Sjolti &c. G. V.: J>ar reynslan

hefir synt, ab J)ær reglur, er tilskipanin af ÅS. MaH776
inniheldur, til ab efla jarbyrkjuna å Voru landi Islandi,

og nefnilega til ab ulverka tiina friban og Juifna sléttun,

ekki hafa svarab til augnamibsins, eins og tébar reglur

i ymsu tilliti nu synast ab vera mibur hentugar, svo

viljumVér, eptir })arum ab hafa utvegab allrauudirgefn-

ast alit Vorra triiu umdæmastanda fyrir Sjalands, Fj6ns

og Lålands-Falsturs stifti, svo og fyrir Island og Fær-

eyjar, allranåbugast hafa [)essa tilskipun aftekna. J>arå-

ni6t upphvetjast cjorvallir embættismenn a Voru fyrr-

nefnda landi, svovel andlegir sem veraldlegir, til meb

vegleibslu og eplirdæmi ab efla bæbi J>au åminnstu, fyri

Jandsins innbda nytsamlegu efni, og J)é J)eim eigi si'bur

toikilvægu garbyrkju. Og, eins og Ver meb sérlegri

Ve 'fc6knan viljum ålfla, svo vel J)å af Vorum embætlis-

^onnum, er heri syna dugnab, sem \& buendur, er

obrum fremur stunda sh'kar bæbi [)eim og almenn/ngi

oytsamlegar forbetranir i })eirra jarbyrkju, svo er J)åb

einnig, til enn fremur ab verka til augnamibsins fra m-

kvæmdar, Vor allranådugasti asetnfngur, ab koma {>eitn

landbus(j6rnar forbasjdbum, sem [)egar fyri norbur- og

austur-amtib og Hka fyri vestur-amtib stofnabir eru, og

stfmuleibis J)vi landbiistjornar-félagi, sem til er ætlab

ab stiptast skuli å suburlandi, til hjalpar meb tilhtybiiegum

styrk, i eitt sinn fyrir oli. .ioi
i
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1836. Hvareptir hlutaoeigendur ser allraundirgefnast eiga

o Ti .7 a^ neSoa » — Gefio ( Vorum kominglega aoseturstao

Kaupmannahbfn, })ann 9. Martsi 4 836.

*

12. Marts. CancelUe-Skrivelse til Directionen for Univer-

sitetet og de lærde Skoler, ang. Udvidelse til

Island af Universitetets Privilegium paa Alma-

nakkens Udgivelse. Khavn den 12. Marts 1836 \

— Canc. 3 Depart. Brevb. 1836, Nr. 1073. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1836, S. 95—96; jevnf. Selmers Akademiske

Tidender IV. B. (1836—1840), S. 35-37.
'II* V| lw i? CA ^» iZj au < tf \ •

\y** 1 *^PB * fa * f i * i * I 5 **_' 1

ftX **» * • .

Efterat Cancelliet har nedlagt allerunderd. Fore-

stilling angaaende Udvidelsen til Island af adskillige i

Aarene 1828—1831 incl. for Danmark udkomne An-

ordninger, bar det behaget Hans Majestæt blandt Andet

allern. at bifalde, at Plakat 5. August 1831 angaaende

Indgreb i det Kjobenhavns Universitet forundte ude-

lukkende Privilegium paa Almanakkens Udgivelse, her-

efter skal være gjeldende paa Island paa følgende

Maade: 1) naar Nogen gjor Indgreb i det Kjobenhavns

Universitet tillagte Privilegium paa Almanakkens Udgi-

velse, være sig ved i Island at indfore eller forhandle

fremmede Almanakker, eller ved uden Universitetets

Tilladelse at trykke nogen Almanak, skal han, i Lighed

med hvad ved forbemeldte Plakat er bestemt for Konge-

riget Danmark, udrede en Mulkt af 20—200 Rbd. Solv,

hvorhos de fcemplarer, hvormed den Paagjeldende

antræffes, blive at confiskere, og han endvidere at an-

see med en Tillægsmulkt af *A Rbd. Solv for hvert

saadant Exemplar. Halvdelen af Boderne, saavelsom

af de confiskerede Exemplarer, tilfalder den, til hvem

Universitetet har bortforpagtet Almanakkens Udgivelse,

og den anden Halvdeel det astronomiske Observatorium

i KjcJbenhavn; 2) det skal paaligge Ovrigheden, at have

see For. 3. Febr. 1886. VII.
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nbie Tilsyn med, at der ei gjores Indgreb i foranforte 4836.

Universitets Privilegium; o« 3) alle Sa"er, ansaaende i^Vr^
.

D 7
.

° 12. Marts.
Indgreb i det titnævnte Privilegium, blive at behandle

Som offentlige Politiesager.

Hvorom man ikke har villet undlade tjenstligst at

meddele den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler Underretning. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 42. Marts 4836.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 12. Marts.

Island, ang. aarlig Fortegnelse over dem, der skulde

erlægge Rangskat og Extrapaabud. Khavn den

12. MartS 1836. — Rentek. IsL Copieb. 11, Nr. 1227.

Ved Antegnelserne i Islands Jordebogskasse-Regn-

skaber har oftere været udsat om, at Regnskabsføreren

havde at indhente og ved sine aarlige Regnskaber at

fremlægge Fortegnelser fra Overøvrighederne, deels

over samtlige sig i Island opholdende Rangskatspligtige,

deels over de sammesteds værende Extrapaabudsplig-

tige, uden at slige Fortegnelser hidtil for SSnderamtets

Vedkommende ere fremkomne ved Regnskaberne.

Foranlediget heraf skulle vi ikke undlade tjenst-

Kgen at anmode Hr. Stiftamtm. om, at ville aarligen

meddele Landfogden til Fremlæggelse ved Islands Jorde-

bogskasse-Regnskaber Fortegnelser over saavel de Rang-

skatspligtige som Kxtrapaabudspligtige, Geistlige und-

tagen, der opholde sig i Islands Stfnderamt. — Rente-

kammeret den 12. Marts 4 836 *.

Cancellie-Skrivelse til samme Collegiums Kas- 16. Marts,

serer, ang.Indkjob af en kongelig Obligation for det

') s. D. Rentekammerets Skriv. ang. det Samme til de andre

Amtmænd, samt til Biskoppen over Island med Hensyn
til Geistligheden. Rentek. Copieb. 11, Nr. 1228—.1230.
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1836. Erichsenske Fond. Rhåvh den 15. Marts 1836.

Y^ifaZte
— Canc - l - Depart. Brevb. 1836, Nr. 715.

Hr. Cancelliesecretair har i behagelig Skrivelse af

4. d. M. indberettet, at De, i Overeensstemmelse med

dette Gollegii Skrivelse af 9. f. M., har af de i Behold

værende Renter af Conferentsraad Erichsens Legat, 162

Rbd. 44 Sk. r. S., indkjobt en kgl. Obligation Nr. 2701,

af 16. Februar 1811, paa 150 Rbd. Sblv, og derfor

betalt, Omkostninger iberegnede, 138 Rbd. 95 Sk. r. S.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. anmode Hr.

Cancelliesecretair om, behageligen at fore ovennævnte

4 38 Rbd. 95 Sk. r. S. til Udgift for Conferentsraad

Erichsens Legat, samt at modtage til Opbevaring oven-

meldte hermed tilbagefolgende Obligation, som er for-

synet med delte Collegii Paategning. — Det kongelige

Danske Cancellie den 4 5. Marts 4 836 1
.

19. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Grosserer J. Mac-

Caul, ang. Betingelserne for fremmede Skibes

Fiskerie m. v. under Island. Khavn den 19. Marts

1836. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1257.

Foranlediget af en i London attraaet Underretning,

har Hr. Grossereren andraget for Kammeret om, at er-

holde folgende Spbrgsmaale besvarede:

4) Er det briltiske Skibe tilladt at fiske paa Islands

Kyster? — 2) Er der Noget at betale for saadan Til-

ladelse? — 3) Er det brittiske Skibe tilladt at handle

med Indvaanerne paa Island? — 4) Behoves der spe-

ciel Tilladelse dertil? og 5) Hvad koster en saadan

speciel Tilladelse?

I Anledning heraf undlade vi ikke at melde, at

indenfor en dansk Miils Distance fra Landets Kyster er

) 8. D. Underretning herom til Candelliets Bogholder. Canc

1. Depart. Brevb. sst.

»
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(let ikke tilladt fremmede Nationers Skibe at fiske. — 1836.

Hvad derimod angaaer de bvrige Sporgsmaale, med
Hensyn til Handel paa Island, fremsende vi til Under-

retning hoslagte Exemplar af Forordning af <H. Sep-

tember -1816, hvoraf vil erfares, saavel under hvilke

Betingelser Handel paa Island kan tillades Fremmede,

som hvilke Afgifter derfor blive at erlægge. — Rente-

kammeret den -19. Marts -1 836.

Cancellie-PIakat ang. ftvartals-Cours. Khavn 21. Marts.

den 21. MartS 1836. — Bekjendtgjort i Synodalfor-

samlingen i Reykjavik i Juli 1836, samt i Reykjavik, Arnæs

og Snæfellsnæs Sysseler, men i Hunavatns, Oefjords, Myra
og Hnappadals Sysseler fb'rst 1837, uagtet den skulde være gjel-

dende i Island for det sidste Halvaar (1. Juli til 31. Decbr.)

1836 (Plakat 11. Mai 1819). — Canc. 2. Depart. Registr.

XXXVII, 78 (1836, Nr. 170). Original -Aftryk hos Schultz.

Oolh Tid. for 1836, S. 201. Qvart-Forr. for 1836, S. 29$

Rubr. hos Schou XXI, 252.

Plakat, angaaende Qvartals-Coursen for April, Maji

°g Junii Maaneder 1836.

Af den i Overeensstemmelse med det kgl. aabne

Brev af 6. April 1818 til Qvartalscoursens Bestemmelse

anordnede bestandige Committee er den Cours, hvor-

efter Rigsbanksedler i April, Maji og Junii Maaneder

^836 skulle modtages i alle de Sblvbetalinger, der, efter

a^erhbistbemeldte aabne Brev, kunne afgjores med Rigs-

banksedler, bestemt tir 200 imod 100 Species eller

2°0 Rbd. Sblv, saa at 1 Rbd. Sblv i alle foranfbrte

Tilfælde kan betales med 1 Rbd. Seddel.

Hvilket herved kundgjbres til alle Vedkommendes

Underretning. — Det kongel. Danske Cancellie den 24.

Marts 1836.

Kongelig Resolution ang. Bevilgelse af et 23. Marts.

Forskud af Jordebogskassen til Communerne i



716 Kgl. Resol. ang. Understottélses-Forskud.

1836. Island. Kjobenhavn den 23. Marts 1836 \ —
28. Marts.

j Rentekammerets Forestilling 15. Marts bemærkes, at af de

af Kammeret under 1. Decbr. 1835 foredragne Beretninger

om Islands Tilstand fremgik det, at sidstnævnte Aar havde

været meget uheldigt for Island. Stiftamtmand Krieger blev

derfor paalagt at conferere med sagkyndige Mænd i Kjoben-

havn om, hvad der kunde være at foretage til Islands For-

syning. Han havde i denne Anledning indhentet Betænkning

fra nogle herværende islandske Embedsmænd og Kjftbmænd,

samt derefter taget Sagen nittere i Betragtning, i Forening med

Professor Finn Magnussen og Auscultant i Rentekammeret Kam-

merjunker Hoppe. Efter et fra disse Mænd til Kammeret indkom-

met Andragende vilde det vel neppe behoves, at opsende Korn-

varer for kongelig Regning, derimod antages, at flere Communer

kunde behbve Tilskud for at kunne forsyne sig til næste Vinter med

det Nodvendige. Dette Tilskud mentes at kunne tilveiebringes

paa den Maade, at hvor Communerne havde Oplagspenge

skulde Amtmanden bemyndiges til uden videre Opsigelse at

lade dem betale, men hvor saadanne Penge ikke fandtes, der

skulde stilles et Belbb af den kgl. Kasse til Amtmandens

Raadighed, for at udlaanes til disse Communer, mod at ud-

betales i heldige Aar. Til denne Ende mentes et Belbb af

1000 Rbd. til hvert Amt at være tilstrækkeligt. Dette For-

slag bifaldt Rentekammeret, og vilde fOie Anstalt til at be-

myndige Amtmændene til at udbetale de i Jordebogskassen

indestaaende Oplagspenge for Communerne, saasnart disse

forlangte dem, samt ligeledes til at bevilge Forskud, mod at

refunderes efter Amtmændenes Forslag.

For i fornedent Fald at kunne træffe yderligere Foran-

staltninger, vilde Kammeret ved Circulaire til samtlige Amt-

mænd og Sysselmænd forlange Beretninger med de forst re-

tournerende Skibe om Tilstanden i Island i de forskjellige

Egne, og om, hvorvidt nogen extraordinair Forsyning maatte

findes nødvendig. Ifolge de fra de islandske Kjbbmænd ind-

komne Oplysninger vilde store Qvantiteter Kornvarer blive i

tilstundende Foraar sendte til Island. — Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1836 A, Nr. 96.

I Betragtning af hvad allerunderdanigst er forklaret,

tillade Vi allernaadigst, at der for hvert af Islands Anv

Rentek. Skriv. 12. April 1836,

«
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ter maa sælles til vedkommende Amtmands Disposition 1836.

en Sum af indtil 4 000 Rbd. rede S5lv af den islandske ^TTT^
i , 23. Marts.
Jordebogskasse til Understøttelse for de Communers

Fattigvæsen, som det ikke vil være muligt ved egne

Midler at afhjælpe den i indeværende Aar stedfindende

Trang, Alt imod, at de Belbb, der, som Fdlge heraf,

requireres, blive at refundere af Fattigkasserne, paa

den for disse mindst trykkende Maade, efter Amtmæn-

denes nærmere Forslag. Og forvente Vi saaledes, at

Fattigbeslyrelserne tillige drage Omsorg for, at ogsaa

de, som, skjbndt ikke ellers henhørende under Fattig-

forsorgelsen, dog, under nærværende særegne Omstæn-

digheder, maatle være i dieblikkelig Ndd, erholde den

fornbdne Hjælp paa passende Vilkaar med Hensyn til

sammes Tilbagebetaling til Fattigkasserne.

lovrigt bliver det i fornbdent Fald i sin Tid af Vort

Rentekammer at tage under nærmere Overveielse, hvor-

vidt det maatte kunne blive nbdvendigt, i Betragtning af

enkelte Communers stbrre Nbd og mindre Hjælpemidler,

at eftergive samme Noget af de eventuelle Forskudde

fra Jordebogskassen, i hvilke Tilfælde det, som efter-

gives, vil være at refundere bemeldte Kasse af de saa-

kaldte Collectpenge eller Meelbbder, der for Oieblikket

indestaae i Vor Kasse. — Kjbbenhavn den 23. Marts

4836.

Forordning om Pengevæsenet paa Island, so. Marts.

Khavn den 30. Marts 1836. — Bekendtgjort i Sy-

nodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1836, samt i flere af Lan-

dets Jurisdictioner : Gullbringa og Kjosar Syssel, Vestmann-

8erne og Dala Syssel 1836, men Skaptafells, Arnæs, Borgar-

fjords, Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Bardastrands og

Isafjords, samt alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler, 1837.

Canc. 3. Depart. Registr. 1834—1836, 386b (1836, Nr - 1574*>

Original Aftryk hos Schultz 12 Sider i 4*°. Fdrste Side Titel-

blad, den danske Text Sverst, der nedenfor den islandske,

det bvrige paa Titelbladet Islandsk. Paa de lige Sider 2—10

den danske Text med Underskrifter og Sigillatur, paa de ulige
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1836. Sider 3—11 den islandske Text uden Underskrifter. Side 12

80. ;Marts. blank. Coll. Tid. for 1836, S. 257—264 (med Motiver).—
* Qvart-Forr. for 1836, S. 33-36 5 Schou XXI, 256-258

;

jevnf. Roesk. Stændertid. Nr. 10, 11 og 16. — Islandsk:

Original - Aftryk hos Schultz, med den danske Text (see

ovenfor)
;

Uddrag i Sunnanp6st. 1838, S. 165—166 5
jevnf.

1886, S. 111.

Forordning om Pengevæsenet paa Island.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V.: at, da de paa

Island værende locale Forhold ikke tillade, at Rigsbank-

sedler der kunne vinde den fornbdne Fasthed som Be-

talingsmiddel, ligesom og den Regning efter saakaldte

Varedalere, som der er kommet i Brug, forer til ad-

skillige Misbrug og Uleiligheder, saa have Vi været be-

tænkte paa at gjore Solvmynt til almindeligt Betalings-

middel og almindelig Norm for Pengeberegning paa

Island, og have i saa Henseende, efterat have indhentet

allerunderdanigst Betænkning af Vore troe Provindsial-

stænder for Sjællands, Fyens og Lolland-Falsters Stifter

samt Island og Færoerne, fundet for godt at fastsætte

Folgende:

1) Alle Skatter, Boder, Retssportler og andre Be-

talinger, med Hensyn til hvilke det efter Plakaten af

11. Mai 1819 § 1, sammenholdt med Forordningen af

20. Marts 1815 §§6 og 20, hidtil har været overladt til

den, som Betalingen paaligger, om han vilde udréde

samme med Rigsbankpenge Solvmynt, eller med Sedler,

efter den i bemeldte Plakat omhandlede Sblvcours,

skulle for Fremtiden erlægges med Solvmynt, uden at

forberbrte Valg længere skal finde Sted, dog med den

Undtagelse i Henseende til Vore Intrader, som inde-

holdes i § 6 af denne Vor Forordning. — 2) Paa samme

Maade bor enhver anden Gjæld i Rigsbankpenge paa

Island betales med Solvmynt, Daler for Daler og Skilling

for Skilling, hvad enten den, efter de hidtil gjeldende

Regler, kunde betales med Rigsbankpenge Repræsen-

tativer efter sammes paalydende Belbb, eller det ifblge
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disse Regler stod til Debitor at betale efter eget Valg, 4836.

enten med Solvmynt eller med Repræsentativer, efter 30. Marts,

den i Plakaten af 4 4. Mai 484 9 §1 omhandlede Cours.
^

— 3) Den Gjæld, som allerede maalte være stiftet i

den saakaldte Vareværdie eller Varedalere, skal ogsaa,

forsaavidt den ei ifolge Gontrakten bliver at erlægge

med Varer, afgjbres med Solvmynt efter det Forhold,

som enten beviisligen er aftalt mellem Vedkommende,

eller som dog, ifolge almindelig Skik og Brug paa

Stedet, maa antages at ligge til Grund for deres ind-

byrdes Samhandel. Om end Benævnelsen Repræsen-

tativer har været brugt, vil Forpligtelsen dog være at

ansee som stiftet i Vareværdie, naar der ibvrigt haves

afgjbrende Grunde for, at Parterne have meent ikkun

denne sidstnævnte Valuta. — 4) Ligesom det allerede

fdlger af Plakaten af 4 4. Mai 184 9 § 2, at enhver

Pengeforpliglelse, som indgaaes paa Island, skal, hvor

ingen modsat Bestemmelse udtrykkeligen er given, an-

tages at være afsluttet om Rigsbankpenge Solvmynt, og

altsaa opfyldes med Betaling i Solvmynt, med mindre

Parterne forene sig om en anden Valutas Antagelse,

saa befales og herved, at alle Handelspriser fra 4. Ja-

nuar 4 837 skulle fastsættes i Solvmynt, og alle Han-

delsbbger, Gontrabbger og Handelsregninger lyde paa

denne Pengesort. De Handels- og Contra-Bo'ger, som

fbres anderledes, skulle i Tilfælde af Indsigelse tabe

den Beviiskraft, der ellers efter Loven vilde tilkomme

samme. Dog forstaaer det sig selv, at det er Vedkom-

mende uformeent, at forenes om en i Solvmynt paa-

dragen Handelsgjælds Betaling med Varer, efter den

Priis, hvorom de blive enige. — 5) De ved Vor For-

ening af 46. Juli 4847 paabudne Capitelstaxter i Is-

land skulle herefter sættes i Rigsbankpenge Sfllvmyntj

samt alle offentlige Afgifter og Præstationer, som ere

Gjenstande for disse Taxter, med denne Valuta betales,

naar Retaling ei erlægges i enten lovbestemte eller om-

contraherede Naturalier. —.6) Den i Plakaten af 44.
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1836. Mai 4819 § 4 omhandlede Skillemynt skal fra den Tid

80. Marts, af, at denne Vor Forordning er bleven bekjendtgjort

paa Island, og indtil videre, gaae og gjelde som Rigs-

bankpenge Solvmynt Skilling for Skilling, saaledes at

4 Rigsbankdaler Solvmynt kan betales med 96 Sk.

dansk Gourant. Dog have Sysselmænd, Administratorer

for Vore Jordegodser og Andre, til hvilke Oppebor-

seler af Vore Intrader ere overdragne, at modtage

denne Mynt efter det i nysnævnte Plakat fastsatte For-

hold: 60 Skilling for 4 Rigsbankdaler Repræsentativer,

indtil Udgangen af indeværende Aar, og maae igjen

efter samme Forhold indtil 4. April 4837 betale til Vor

Jordebogskasse i Island det, de i saadan Mynt maatte

have oppebaaret. — 7) Til Erstatning for den Courant-

Skillemynt, som er kommen, og efterhaanden vil komme
ud af Omlob paa Island, ville Vi drage Omsorg for, at

et passende Forraad af Rigsbankpenge Sblv-Skillemynt

bliver myntet og sat i Circulation sammesteds, hvorom

kan ventes Vor nærmere allernaad. Bekjendtgjorelse.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst

have at rette. — Givet i Vor Kongelige Residentsstad

Kjbbenhavn den 30. Marts 4 836.

Tilskipan um peningagildfng å Islandi.

Vér Fribrik hinn Sjotli <&c. G. V., ab J)ar sérlegar

krfngumstæbur ekki leyfa })ao å Islandi, ab rikisbånka-

seolar ^ar geti nab naubsynlcgri staofestu sem borgunar-

mebal, eins og Hka så reikningsmåti, eptir svokbllubum

vbrudblum, sem |>ar er kominn l briik, leibir til ^mis-

legrar misbrukunar og éhenlugleika, svo hbfum Vér

£ab f hyggju haft, ab gjora silfurmynt ab almennilegu

borgunarmebali og regluformi fyrir penfnga utreiknfog

å Islandi, og hefir Oss i })vi' tilliti, eptir ab Vér hbfum

titvegab allraundirgefnast alit Vorra Iruu umdæmastanda

fyrir Sjalands, Fjéns og Lålands- Falsturs slipti, svo og

Island og Færeyjar, J)6knazt ab åkvarba fylgjandi:
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1) Allir skattar, bætur, réltartekjur og bnnurgjbld, 1836.

f tillili til hverra {>ab eplir opnu bréfi af 11. Mai 1819 30. Marts.

§ 1, samanbornu vib tilskipun af 20. Maris 1815, §§ 6

og 20, hfngab til hefir verib £eim, sem å ab greiba

borgunina, sett i sjålfs vald ab gjalda hina sbmu meb

rfkisbånkapenfngum i silfurmynt ellegar f seblum, eptir

l>v( i nefndu opnå bréfi umhbndlaba silfurs-gångverbi,

skulu eptirleibis gjaldast meb silfurmynt, an J)ess ab

fyrumgetib val lengur skuli hafa stab,
J>6 meb Jjeirri

undantekningu, åhrærandi Vorar tekjur, sem inniheldst

i § -6 af j)essari Vorri lilskipan. — 2) Å sama måta å

sérhver bnnur skuld i rikisbånkapenmgum å Islandi ab

borgast meb silfurmynt, dal fyvir dal og skild/ng fyrir

skildfng, hvort heldur hun, eptir [>eim hingabtil gildandi

reglum, gat borgub orbib mel rtkisbånkapenfngum i

seblum eptir J^eirri upphæb, uppå hverja J>eir hljéfea,

ellegar I>ab, eptir tébum reglum, var sett skuldunauti (

sjålfs vald al borga, eptir eigin vali, annabhvort meb

silfurmynt, ebur meb seblum, eptir J)vi i opnu bréfi af

11. Mai 1819 § \ umhbndlaba gångverbi. — 3) |>ær

skuldir, sem nu [)egar kunna ab vera uppå fallnar i \wi

svokallaba vbruverbi ebur vbrudblum, skulu einnig, ab

svo miklu leyti })ær ekki, eptir samkomulagi. eiga ab

gjaldast i vbrum, afgjbrast meb silfurmynt eptir J>eirri

tiltblu, sem annabhvort bevisanlega hefir verib aflblub

milli hlulabeiganda, ellegar sem J)6,
eptir [)eim å stabnum

almennilega sibvana og bniki, hlytur ab virbast ab liggja

til grundvallar fyrir J>eirra innbyrbis samhbndlun. Jafn-

vel f>6tt nafnib seblar hafi briikab verib, å skuldbind-

'ngin 1)6 ab åHtast sem gjbrb i vbruverbi, {)egar annars

afgjbrandi åstæbur hafast fyrir J)vi, ab partarnir einungis

meint hafi j)etta sfbastnefnda andvirbi. — 4) Eins og f>a&

nu J>egar fylgir af opnu bréfi af 11. Mai 1819 § 2, ab

sérhver peninga skuldbindfng, sem gjbrist å Islandi,

skuli, hvar engin gagnstæb åkvbrbun ul^rykkilega er

tillekin, ål/tast ab vera sam'm um rfkisbånkapenfnga l

X. B. 46
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1836. silfurmynt, og J>essvegna fcigi ab uppfyllast meo borgun

80. Marts, f silfurmynt, nema partarnir ko mi ser saman um annab

verblag, svo skipast og hérmeb, ab allir hbndlunarprfsar

fra 1. Januarii 1837 skulu åkvarbast i silfurmynt, og

allar hbndlunarbækur, contrabækur og hbndlunarreikn-

ingar hljéba uppa })esskonar peni'nga. J>ær hbndlunar-

og contrabækur, er semjast ooruvfsi, skulu, ef J)eim

målsagt verbur, missa J)ann bevfsmgarkrapt, sem J)ær

annars, eptir lbgum, hafa mundu. Samt er l)ab sjålf-

sagt, ab J)ab ekki må meinast hlulabeigendum ab koma

sér saman um borgun hondlunarskuida, gjorbra f silfur-
JC » i 1 ~

' 4 *a>aaa*aat a a • • J • * l " I
* a a

mynt, meb vbrum, eptir J)vf verblagi, er J>eir sin å milli

sam^ykkja. — 5) J>eir meb Vorri tilskipan af 16. Juli

1817 uppåbobnu capitelstaxtar fyrir Island skulu hér-

eptir seljast f rfkisbånkapenfngum silfurmynt, svo og

allar almennar afgiplir og gjbld, um hver J)essir taxtar

hlj6ba, borgast meb^essu andvirbi, J)egar borgunin ekki

skebur i landaurum, sem annabhvort eru tilteknir i logum,

ebur åkvarbabir meb samn/ngi. — 6) Su f opnu bréfi af

11. Mai 1819 § 4 umhondlaba småmynt skal fra J)eim

tfma, å hverjum })essi Vor tilskipun er augtyst orbin a

islandi, og fyrsl um sinn framvegis, gånga og gilda

sem n'kisbånkapenfngar silfurmynt, skildingur fyrir skild-

ing, svoleibis, ab 1 rikisbånkadalur silfurmynt getur

borgast meb 96 skildingum l danskri kiirantmynt. pé

eiga s^slumenn, umbobsmenn yfir Voru jarbagézi, og

abrir, er Vorar fjårheimlur hafa a hendi, ab taka å

m6ti {jessari mynt, eptir [>eirri i nynefndu opnå bréfi

åkvbrbubu tiltblu, nefnilega 60 skildfnga fyrir 1 rikis-

bånkadal i seblum, til utgaungu Jjess nu yfirstandanda

års, og mega Joeir aplur, til 1. Aprilis 1837, borga, eptir

sbmu tiltblu, til Vors jarbabåkarkassa å Islandi J>afe,

hverju J>eir i slikri mynt kynnu ab hafa meblbku veitt.

— 7) Til endurgjalds fyrir [)å kurant småmynt, sem er

komin og héreptir mun koma rur gångi å fslandi, viljum

Ver bera umhyggjii fyrir, ab tilhlybileg gnægb af rikis-

bånkapeninga silfursmåmynt verbi myntub og selt i gång
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samastaoar, hvarum Vorrar nåkvæmari allranåougustu 1836.

auglfsfngar må vænla.
'Siltata.

Hvareptir all ir hlutaoeigendur ser allraundirgefnast

hegba eiga. — Gefib i' Vorum kominglega aoseturstao

Kaupmannahofn j^ann 30. Martsi 1836.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden over 12. April.

Islands Vest -Amt, ang. Understøttelse i Anled-

ning af Uaar i Island. Khavn den 12. April

1836. — Rentek Isl. Copieb. 11, Nr. 1329.

Foranlediget af flere her indlobne Beretninger om

sidstafvigte Aars strenge Vinler og derpaa følgende

vaade Sommer i Island, blev det paa Kammerets aller-

underd. Forestilling ved allerhoiest Resolution af 5.

Decbr. f. A. paalagt Stiftamtmand Krieger med sagkyn-

dige Mænd at tage under Overveielse, hvad der kunde

være at foretage til Islands Forsyning og de trængende

Beboeres Understøttelse i dette Foraar, samt derefter

hertil at afgive Betænkning om, hvilke Foranstaltninger
* * r^-»t^ , JJ * C^jL • '» V{ Z

~*
" * i 'mi J*JlJt i • V* L. L r t-^ kJ f i-* i 4 t^

der i omhandlede Henseende kunde være at foie.

Efter at denne Betænkning hertil er indkommen,

og Kammeret i den Anledning er indgaaet med aller-

underd. Forestilling, har Hans Majestæt under 23. i f. M.

allern. resolveret saaledes:

u l Belragtning af ... . [o. s. v. see kgl. Resol. 23.

Marts 1836, ovenf. S. 715-717] indestaae i Vor Kasse".

Ved at communicere Hr. Amtm. denne allerhbieste

Resolution til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjo'relse for Vedkommende, skulle vi ikke undlade at

tilfoie, at der fra Kammerets Side ikke vil være Noget

imod, at de Communevs Fatligvæsen, som have Capi-

taler indestaaende i Islands Jordebogskasse til Forrent-

n,ng^ og maatie behøve disse, kunne uden Opsigelse

erholde samme udbetalte. — Forsaavidt imidlertid slige

Capilaler ikke maatte være tilstrækkelige, eller vedkom-

46*
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1836. mende Gommune ikke maatte eie saadanne Midler lil

If^jtøft'
al afhjfielpe den forhaanden værende Nbd, anmodes

Hr. Amlm. om, at foranstalte, at Communen kommes

til Hjælp af den ommeldte lil Disposition allernaad. til-

staaede Sum, om hvis Udbetaling Landfogden i Island

herfra er under D. D. tilkjendegivet det Fornødne. —
Ibvrigt paatvivle vi ikke, at Ur. Amtm. jo drager Om-

sorg for, at den tilstaaede Hjælp ikke benyttes uden

storsle Nbdvendighed, og at den i dette Tilfælde paa

det hensigtsmæssigste anvendes, ligesom og at den

Sum, hvorover saaledes disponeres, igjen vorder den

kgl. Kasse refunderet. — Om hvad der af Hr. Amtm.

i forbenævnle Henseende foranstaltes, udbeder Kam-

meret sig i sin Tid meddeelt Underretning. — Rente-

kammeret den 12. April 1836.

16. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Consistorium, ang. Bestem-

melse af Prisen paa den islandske Almanak.

Khavn den 16. April 1836. — Univ. Direct. Brevb.

1836, Nr. 488.

I Anledning af De Herrer Rektor og Professorers

behagelige Skrivelse af 2. d. M., i hvilken indberettes,

at Directeur Schultz har foreslaaet,. at Prisen for de

islandske Almanakker maa blive ligesom for den danske:

8 Skilling Solv pr. Exemplar, undlader Directionen ikke

tjenstl. at tilmelde De Herrer Rektor og Professorer, at

man Intet (inder mod den ansatte Priis at erindre. —
Den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler

den 4 6. April 1836.

16. April. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Biskoppen over Island, Stein-

grimur Jonsson, ang. Alders - Bevilling for en
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Skole -Discipel. Khavn den 16. April 1836. — 1836.

Univ. Dir. Brevb. 1836. Nr. 502. "TTT^T' lfi. April.

J Anledning af det ved Deres Hoiærv." Skrivelse
* l I I ~ \1 % f IT tT m ''.I I |T)ll>t I 'II

af 21. Februar d. A. indsendte Andragende fra Sogne-

præst Loptsen a M6um, vil Directionen, efter de op-

lyste Omstændigheder, Intet have at erindre imod, at

hans Son Bjorn Loptsen [Bjorn J>orlåksson] fra næste

Skoleaars Begyndelse, uagtet han til den Tid bliver

over 20 Aar gammel, oplages som Discipel i Bessestad

lærde Skole, forsaavidt han ibvrigt i Sammenligning

med de ovrige, der onskes indtagne i Skolen, befindes

at have den fornbdne Qualification.

Dette, hvorom man under D. D. har tilskrevet

Lektor Johnsen, meldes tjenstl. Deres Hoiærv. til be-

•hagelig Underretning og til Bekjendtgjdrelse for An-

sogeren. — Den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den 16. April 1836V

Rentekammer - Circulaire til samtlige Syssel- 23. April,

mænd i Island, ang. almindelige Beretninger om

Landets Tilstand. Khavn den 23. April 1836. —
Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1345.

Af de med Postskibet hertil indkomne Indberet-

ninger om Islands oeconomiske Tilstand har Kammeret

maattet bringe i Erfaring, at den vaade og kolde Som-

mer, Landet havde i f. A., har i den Grad formindsket

og tilintetgjort Hobjergningen, at del Tab, Indbyggerne

allerede i foregaaende Aars Vinter led paa deres Crea-

ture, ydermere derved er bleven foroget; ligeledes er

indberettet, at flere Handelsteder have, i Særdeleshed

med Hensyn til den mindre Hjælp, Creaturene afgav,

ikke været tilstrækkelig forsynede med Korn og andre

Fbdevarer, samt at ikkuns et heldigt Efteraarsfiskerie

') s. D. Communication til Lector Theologiæ Johnsen. Univ.

Dir. Brevb. sst. Nr. 503.
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1836. har afhjulpet Indvaanernes Trang. — Imidlertid gaae

23. April, dog Indberetningerne i det Hele ud paa, at en god
~* Sommer og et heldigt Fiskerie i dette Aar, hvilket sidste

det allerede paa flere Steder er begyndt at tegne til,

ville, i Forbindelse med en rigelig Tilforsel af Nbdven-

dighedsvarer, for en væsentlig Deel overvinde de ved-

varende Folger af de indtrufne Uheld og Savn.

I Henhold hertil er det Kammeret særdeles magt-

paaliggende, snarest muligt at erholde Kundskab om,

hvorvidt disse Forventninger ere gaaede i Opfyldelse,

og vi maae til den Ende anmode Hr. N. N. om,

med det fbrste Skib, som hjemgaaer fra et af de Dem
nærliggende Handelssteder, at meddele Kammeret en

Continuations - Indberetning om Tilstanden i det Dem
anbetroede Syssel, hvilken Indberetning derefter maatte

igjentages efterhaanden, som der efter nogen Tids For-

lob igjen retournere andre Skibe. — De Poster, disse

Indberetninger fornemmeligen maatte indeholde Op-

lysning om, ere:

i) om hvor stort Tabet af Creaturer kan antages

at have været, og hvilket Antal der ved Indberetningens

Afgang er tilbage, og i hvilken Foderstand de befindes

at være; — 2) om Sommerens, Græsningens og Ko-

produktionens Beskaffenhed; — 3) om Fiskeriets Ud-

fald; — 4) hvilken Tilforsel Handelstederne i Sysselet

have haft af Korn og andre Nbdvendighedsvarer, og

om denne kan ansees tilstrækkelig for Vinteren, samt

i manglende Fald : — 5) hvilke Udsigter og Midler der

haves til en yderligere Forsyning*

Ligesom vi forvente, at Hr. N. N. vil benytte de

indtræffende Skibslejligheder til at meddele os disse

Efterretninger med al den Paalidelighed og Noiagtighed,

som er Dem mulig, saaledes ere vi ogsaa overbeviste

om, at De har al Opmærksomhed henvendt paa, at der

fra Indvaanernes Side ikke forsbmmes hvad der slaaer

i disses Magt, til saavidt som muligt at sikkre dem for
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lignende Uheld i Fremtiden. — Rentekammeret den 1836.

23. April 1836. ™~TV1 23. April.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 26. April.

Island, ang. Bemyndigelse til at bevilge Forskud

paa Gager. Khavn den 26. April 1836\ —
Rentek. Isl. Copieb. 11

5 Nr. 1361.

Med Hensyn til, at der iblandt de uapproberede

Udgifter i Islands Jordebogskasse- Regnskaber oftere

findes at være udbetalt Gageforskud til Embedsmæn-

dene sammesteds, skulde vi ikke undlade tjenstlig at

meltle Hr. Stiftamtm. til behagelig Underretning, at end-

skjondt De i Regelen ikke er bemyndiget til at anvise

slige Forskudde af Jordebogskassen, saa formene dog

de Deputerede for Finantserne, at der efter de lokale

Forhold kan indtræffe Omstændigheder, under hvilke

det vil være af Vigtighed for en Embedsmand at kunne

erholde Avance paa sin Gage, og at det paa Grund

heraf kunde overdrages til Hr. Stiftamtm. i enkelte sær-

deles paatrængende Tilfælde at bevilge saadanne For-

skud indtil et Belbb af lk Aars Gage.

Forsaavidt altsaa Hr. Stiftamtm. i Fremtiden maatte

finde Dem foranlediget til at gjore Anvendelse af denne

Remyndigelse, maae vi bede paaagtet, at Forskuddet

strax liquideres i den lobende Gage, ligesom vi tillige

forvente os underrettede om, hvergang et saadant For-

skud er bleven anviisl, samt de Omstændigheder, der

have foranlediget samme. — Rentekammeret den 26.

April 1836.

Reskript til Stiftamtmanden over Island, ang. 28. April.

Nedsættelse af den Fattigvæsenet tilfaldende Af-

gift af Fiskefangst paa Helligdage i Sonder-

') Reskr. 25.
.
April 1844.
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*836. Amtet. Khavn den 28. April 1836. — Publiceret i

28. April. Gullbringa og Kjosar Syssel 1836. Canc. 3. Depart. Registr.

1834—1836, 402 (1836, Nr. 1632). - Kgl. Resol. 27. April,

hvorpaa Reskriptet grunder sig: Canc. 3. Depart. Forestill.

1836, Nr. 39. — Resolutionen med Motiver trykt i Coll. Tid.

1836, S. 451—455; Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1836,

S. 169— 172 med Anmærkning. — Islandsk: Uddrag i Sunn-

anp6st. 1838, S. 90, hvor det unbiagtigen hedder : Reskript 27.

April 1836.

Frederik den Sjette &c. V. s. B. Efterat have

taget under Overvejelse det af nogle Indvaanere i Rosm-

hvalanæs og Strande Hepper under det Dig anbetroede

Amt indgivne allerunderdanigste Andragende *, angaa-

'} Motiverne til dette Reskript fremsættes i Cancelliets Fore-

stilling saaledes:

I Reglementet for Fattigvæsenets provisoriske Indretning

og Bestyrelse paa Island af 8. Januar 1834, § 13 Nr. 4, er

det bestemt, at '/s af al Slags Fiskefangst, som med

Baade, hvad enten de ere udredede med Liner og Kroge

eller med Garn, gjbres paa Helligdage, skal tilfalde ved-

kommende Fattigkasse. Denne Bestemmelse have flere

af Indvaanerne i Rosmhvalnæs og Strande Repper under

Stinderamtet, der skulle være de eneste Repper, hvorfra

Garnfiskeriet drives, i et af Stiftamtmanden over Island

til Canceiliet indsendt Andragende, anholdt om, at maatte

forandres derhen, at Fattigvæsenet i Fremtiden ikkun er-

* holder en Lod eller Andeel lige med hver Mand af den

paa Baaden værende Besætning. Det var i denne An-

ledning anført, at det ofte er Tilfældet, at Fiskerne for-

medelst Storm og Uveir ikke kunne rdgte deres Garn hele

Ugen igjennem, og at Son- og Helligdagene under saa-

danne Omstændigheder afbenyttedes dertil, hvoraf félger,

at den Fisk, som da er i Garnene, ikke udgjor Fangsten

for SBn- og Helligdagen alene, men ofte for den hele

foregaaende Uge. Som Exempel paa det Misforhold, der

finder Sted imellem den Afgift, der tilfalder Fattigvæsenet,

og den Andeel, som oppebæres af Baadens Besætning,

have de anfbrt, at, naar en Baad bringer 200 Fisk iland,

betales til Fattigvæsenet V* eller 40 Fiske, hvorimod Rest-

beløbet 160 deles idetmindste mellem 12, saa at Fattig-
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ende Nedsættelse, forsaavidt Garnfiskeriet betræffer, af 1836.

den ved Reglement angaaende Fattigvæsenets provi- 28. April.

væsenet erholder 3 Gange saameget for Søndagen alene,

som enhver af Baadens Besætning oppebærer for sit fare-

fulde Arbeide hele Ugen igjennem, Sondagen iberegnet. x

Dette har til Fcilge, at Enhver sbger saavidt muligt at

undgaae at rbgte sine Garn om Son- og Helligdage, og

da kun faae af Fiskerne selv eie Garnene, der i Alminde-

lighed tilhore Handlende og mere velhavende Bbnder, lide

de Intet ved at Garnene bedærves, hvilket let skeer ved

at lade dem være urbgtede. Indtræffer der nu ligeledes

Storm i den paafolgende Uge, saa at Garnene ikke kunne

rbgtes, lides Tab ikke alene af de Fiske, der ere i dem,

men ogsaa af dem, der ellers kunde været fangne i Gar-

nene, der ere uden Værdi, naar Fiskene have ligget over

en Uge i dem og begyndt at raadne. Ogsaa var det,

efter Supplikanternes Formening, at befrygte, at de Hand-

lende og velhavende Bonder, der hidtil have forsynet Baa-

dene med Garn, ville, naar den omhandlede Afgift skulde

vedblive, trække sig tilbage herfra, da de af den dem

tilfaldende Andeel af Fangsten maa betale Afgiften til Fattig-

væsenet. Det var endelig i Ansøgningen bemærket, at den

ommeldte Afgift er langt byrdefuldere for Garn- end for

Krogfiskeriet, ikke alene fordi den ikke sjeldent svares af

hele Ugers Fangst, men ogsaa fordi Garnfiskeriet medfører

langt flere Omkostninger end Krogfiskeriet. Det var af

vedkommende Ovrighed i denne Anledning bemærket, at,

da Fiskerie saa at sige aldrig har været drevet i Island

paa Helligdage undtagen i Nj ardvigs Bugten, hvor der

mest fiskes ved Garnsætning, kunde der neppe være

Tale om den her omhandlede Afgift til Fattigcommunerne

undtagen i de tvende ved Nj ard vigs Bugten beliggende

Fattigdistrikter, Rosmhvalnæs og Strande Repper, fra hvis

Indvaanere den ovennævnte Ansbgning er indkommen, men
at ibvrigt meget talte for Nedsættelse i Afgiften. Ligesom

det nemlig er unægteligt, at Garnfiskeriet er forbundet

med betydelige Omkostninger og kræver en ikke ubety-

delig Fangst, til at de skulle kunne dækkes, hvortil vil

udfordres et endnu stbrre Udbytte, naar ,

l

/& af Fangsten

paa Helligdagene gives til Fattigvæsenet, saaledes var det

ogsaa bemærket, at den Tid, hvori Fiskeriet drives i den
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1836. soriske Indretning og Bestyrelse i Island af 8. Januar

28. April. 1834 § U Nr. 4 bestemte Afgift til Fattigvæsenet af

ovennævnte Bugt, sjeldent varer mere end 5 å 6 Uger,

hvoraf dog altid mange Dage maae fraregnes formedelst slet

Veir, som ikke tillader Fiskerne at søge Søen. Endelig

var det anført, at mere end Halvdelen af det Garnfiske-

riet drivende Mandskab har hjemme i Landets øvrige

Sysler pg Distrikter, og derfor er mindre villig til at yde

en saa stor Afgift af deres Fangst til den uvedkommende

Fattigcommune, hvoraf det har været en Følge, at Fi-

skerne i sidste Vinters Værtid ikke have søgt Søen paa

Søn- og Helligdage, saaledes som hidtil sædvanligt. Og-

saa Stiftamtmanden fandt, at den ommeldte Afgift ikke

alene giver Fattigkassen en uforholdsmæssig høi Indtægt,

men ogsaa berøver Fiskerne en altfor stor Deel af deres

Fangst, og med Hensyn hertil, samt da det saa særdeles

vigtige Garnfiskerie, ved den af Fiskerne viste Uvillie til

at fiske om Søn- og Helligdagene, staaer Fare for ikke

at drives med den Raskhed og Kraft, som derpaa ellers

kunde anvendes, anbefalede Stiftamtmanden det Ansøgte.

Allerede under de Forhandlinger, som gik forud for Af-

fattelsen af Reglementet af 8. Januar 1834, var det taget

under Overveielse, hvorvidt den ommeldte Afgift burde

svares af Garnfiskeriet, ved hvilken Leilighed den Mening,

at der ikke var nogen Grund til mere at forskaane Garn-

fiskeriet end Krogfiskeriet for Afgift til Fattigvæsenet, be-

stemt var udtalt af flere lokale Autoriteter, navnlig af da-

værende Amtmand over Sønderamtet, under hvilket netop

de to ovennævnte Repper høre. Efter det nu Oplyste

kunde Cancelliet imidlertid ikke Andet end holde for, at

der var Anledning til at bevilge det Ansøgte. Vel havde

vedkommende lokale Fattigbestyrelser ikke haft Leilighed

til at yttre sig over det indgivne Andragende, men da det

efter det Ovenanførte maatte ansees for utvivlsomt, at -'A

af den omhandlede Fangst er en for høi Afgift til Fattig-

kasserne, der ved Reglementets Bestemmelse om Afgift af

Garnfiskeriet erholdt en aldeles ny Indtægt, og Stiftamt-

manden ansaae det for at være af Vigtighed, at der sna-

rest muligt gjordes en Forandring i den oftnævnte For-

skrift, troede Cancelliet ikke at burde lade Sagen henstaae,

indtil Fattigvæsenets Erklæringer vare indhentede. Der-



Reskr. ang. Fattig-Afgipt af Fiskefangst. 734

den Fiskefangst, som skeer paa Helligdagene, over 1836.

hvilket Andragende Du har afgivet Erklæring, og som, 28. April,

efter foregaaende Brevvexling med Vort Rentekammer,
- r~^mm^-

har været Os allerunderdanigst foredraget igjennem

Vort Danske Cancellie: ville Vi, i Betragtning af de op-

lyste Omstændigheder, allern. have bestemt, at den om-

handlede i ovennævnte Reglement fastsatte Afgift af Vs

Deel af al Slags Fiskefangst, som med Baade, hvad

enten de ere udredede med Liner og Kroge, eller med
Garn, gjores paa Helligdage, skal tilfalde Fattigvæsenet,

maa, forsaavidt angaaer det Garnfiskerie, som drives

paa Helligdage i Njardvig-Bugten og den Deel af Faxe-

bugten, soin begrændses af Sonder-Amt, indtil videre
1

nedsættes saaledes, at vedkommende Fattigkasser ikkun

erholde en Lod lige med hver Mand af den paa Baaden

værende Besætning. — KjGbenhavn den 28. April 1836 K

imod formeente Cancelliet, at den attraaede Nedsættelse i

Afgiften , efter Omstændighederne , kun burde tilstaaes

indtil videre, og da det derhos i de afgivne Erklæringer

ikke var opgivet med Bestemthed, men blot anfort som

Noget, der saavidt bekjendt finder Sted, at Faxe-Bugten

er det eneste Sted, hvor Garnfiskeriet drives, og de ovrige

lokale Autoriteter, saafremt det Modsatte skulde være

Tilfældet, burde gives Leilighed til at yttre sig over Sagen,

inden en almindelig Bestemmelse i foranfbrte Henseende

blev givet, ansaae Cancelliet det rettest, at Nedsættelsen

i Afgiften alene indrommedes med Hensyn til det Garn-

fiskerie, der drives i Njardvigs Bugten og den stb'rre Faxe-

Bugt, fra hvilken hiin Bugt gaaer ind i Landet. Da det

kongel. Rentekammer ogsaa formeente, at den ansb'gte

Moderation i Afgiften kunde tilstaaes, nedlagde Cancelliet

allerunderdanigst Forestilling i Overeensstemmelse hermed.

Canc. 3. Depart. Forestill. 188(5, Nr. 39. Coll. Tid. for

1836, S. 451—455.

') under s. D. ere Canc. Skrivelser afgaaede til begge Amt-

mændene i Island, hvorved Gjenpart af Reskriptet sendes

dem, med Hensyn til de Fiskere fra deres Amter, som
havde Ophold i Fisketiden ved MNj ardvig Bugten og den
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1830. Kongelig Resolution ang. Salg af nogle Jor-

4. Mai. der i Borgarfjords Syssel, tilhorende Thorchilii

Legat. Khavn den 4. Mai 1836. — Canc. i. De-

part. Forestillinger 1836, Nr. 62. Algreen-Ussings Reskript-

saml, for 1836, S. 182—183.

Vi bifalde allernaadigst, at tre Thorkilli Bbrneskole-

legat tilhorende Parceller i Borgarfjords Syssel under

Sonder-Amt paa Island maae afhændes, imod at Kjobe-

suramen gjbres frugtbringende paa samme Maade, som

er fastsat for Umyndiges og offentlige Stiftelsers Midler;

hvorhos Vi allern. approbere de for de tvende af disse

Parceller, nemlig -10 Hdr. af Kjalardal og 6 Hdr. af

Vestre-Leiraaegaarde, gjorte hbieste Auclionsbud paa

respective 330 og 336 Rbd. r. S.; og ville Vi endelig

have Amtet bemyndiget til, ligeledes at bortsælge den

tredie Parcel: 6 Hdr. af Oster-Leiraaegaarde, for det

i paa denne gjorte Auctionsbud paa 162 Rbd. r. S., saa-

fremt det tidligere gjorte Bud paa 30 Rbd. pr. Hdr.,

eller 180 Rbd., ikke skulde kunne opnaaes. — Kjoben-

havn den 4. Mai 1836 *

7. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Revindication af en

Jordeiendom til Storolfshvol Kirke. Khavn den

7. Mai 1836. — Canc. 1. Dep. Brevb. 1836, Nr. 1293.

Deel af Faxebugten, som begrændses af Sbnder-Amtet •

Derimod havde man ikke fundet Anledning til at lade

den ved Reskriptet bevilgede Nedsættelse gjelde i stirre

Udstrækning. Canc. 3. Depart. Brevb. sst. Nr. 1668-1669.

— Reskriptet anføres som publiceret i Snæfellsnæs og

Dala, samt Hunavatns og Skagafjords Sysseler 1837.

') Denne Resolution er ved Canc. Skrivelser 10. Mai 1836

communiceret det Thorchilliske Legats Ephorer, Stiftamt-

manden over Island og Biskoppen over Sjællands Stift.

Canc. l! Depart. Brevb. 1836, Nr. 1340.
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Som Hr. Stiftamlm. og Deres Hdjærv, bekjendt,

har Sognepræst for SLorolfshvol og Sigluvig Menigheder,

Thorarensen, andraget for delte Collegium, at han, som

nærværende Eier af Jorden SLorolfshvol og den paa

sammes Grund staaende Kirke, samt nogle af de Kirken

tilhørende Hjaleier, — efterat være blevel underrettet

om delle Collegii Resolution af 17. Decembr. 1833 an-

gaaende Ugyldigheden af det i Aaret 1827 stedfundne

Salg af Storolfshvol Kirkes Jordegods, eftersom nogle

af de Kirken tilforn tilhorende Jorder derved særskilt

afhændedes, og saaledes ikke længer stode i deres

forrige Forbindelse med Kirken og dens Eier, — ved

Overeenskomsl med de ovrige Eiere af de Kirken til-

forn tilhbrende Jorder og Hjaleier har forskaffet sig Be-

siddelse og fuldkommen Eieudoms-Raadigbed over samt-

lige til bemeldte Kirkegods henhorende Jorder, med
Undtagelse af Kirkejorden Gata, hvis nærværende Eier,

Bonden Sæmundur Ogmundsen af Eyvindarholl, ikke

e r villig lil at indgaae nogensomhelst mindelig Forening

°oi Afhændelsen af bemeldte Jord.

Paa Grund heraf har han, da han staaer i den

Overbeviisning, at samtlige de Kirken tilforn tilhbrende

Jorder, ifblge dette Collegii ovenmeldte Resolution af

*7. Decembr. 1833, igjen bor samles med det bvrige

Kirkegods, forlangt dette Collegii Resolution for, om
han som Eier af alt det ovrige Kirkens Gods ikke er

berettiget til at indlose denne ene tilbageslaaende

Jord Gaia, idet han har tilbudt herfor at erlægge det

fulde Belbb, hvortil den ved Auctionen i Aaret 4 827
blev udbragt.

Efter at man desangaaende har modtaget Hr. Stift-

amtm." og Deres Httiærv.* behagelige Betænkning i

Skrivelser af respeclive 13. April og 4. Januar d. A.,

skulde man tjenstl. tilmelde Dem til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendlgjbrelse, at da den ommeldte
Jord uden kgl. Tilladelse, og altsaa ulovligen, er blevet

s°lgt fra Kirken, er dennes Eier saavel beretiiget som

1836.

7. Mai-
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1836. forpligtet til at vindicere samme for Kirken.

r^rT^T kgl. Danske Cancellie den 7. Mai 1836.
# • iVltll.

— Det

7. Mai. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Honorar for Ud-

arbeidelse af Capitelstaxterne. Khavn den 7.

Mai 1836. Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1381.

I et os med fir. Amtmandens Betænkning af 30. Januar

d. A, tilstillet Andragende anholder Viceprovst og per-

sonel Capellan til Ravnegils Præstekald, Hr. H. Thorlacius,

om at forundes en Gratification for at have i 13 Aar

uden GodlgjbYelse, paa Biskoppens Vegne i Forening

med vedkommende Amtmand, beregnet og udarbeidet

Capitelstaxterne for Nord- og Oster-Amtet, m. m.

1 Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenstlig

at melde Hr. Amtm. til behagelig Efterretning og videre

Bekjendtgjcirelse for Viceprovst Thorlacius, at Kammeret,

i Betragtning af de oplyste Omstændigheder, har paa

forventet allernaad. Approbation bevilget ham for for-

nævnte hans Arbeide for den foregaaende Tid en Gra-

tification af 100 Rbd; r. S., hvilken Sum Hr. Amtm.

anmodes om at udbetale ham af Nord- og 6ster-Am-

tets Kepartitionsfond. — Forsaavidt Provst Thorlacius

har anholdt om at tilstaaes fremtidig aarlig Godtgjo-

relse for delte Arbeide. da vil saadant paa hans derom

indgivende aarlige Andragende, ledsaget med Hr.

Amtm. B Betænkning derover, her blive taget under

nærmere Overveielse. — Rentekammeret den 7. Mai

1836.

7. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Lundefangsten paa Vestmannoerne.

Khavn den 7. Mai 1836. — Rentek. isl. Copieb. \h

Nr. 1397.
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Grosserer P. C. Knudlzon har i Skrivelse hertil af 1836.

7. Marts d. A. andraget, at Lundefangsten paa Vest-
""^"J^aT

mannoe i den sidste Deel af afvigte Sommer har lidt

nogen Skade derved, at Bbnderne have forbudt Tomt-

husmændene at slaae denne Fugl paa deres (Bon-

dernes) Jordlodder i Udberne, hvorhos han har ind-

stillet, om dette Forbud maalte hæves.

Efter at Kammeret, i Anledning af dette Andragende,

har modlaget Hr. Stiftamtm.• behagelige Betænkning

af 16. i f. M., skulde vi ikke undlade tjenstlig al melde

til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse

for Grosserer Knudlzon og ovrige Vedkommende, at

Kammeret, efler hvad af lir. Sliftamtm. er oplyst, -ikke

kan indlade sig paa det Ansbgle, men maa overlade

til vedkommende Tomlhusmænd, forsaavidt de maatte

ansee sig berettigede til, uagtet dot skele Forbud, at

udove Lundefangsten paa Bdndernes Jordlodder, at

sbge denne Sag afgjort ved Domstolene. — Rentekam-

meret den 7. Mai 4 836.

Rentekammer-Skrivelse til Departementet for 7. Mai.

de udenlandske Sager, ang. Ansættelsen af en

fransk Consular-Agent i Island, Rhavn den 7. Mai

1836. — Rentek. Isl. Copieb. 11, Nr. 1396.

Det kongelige Departement for de udenlandske

Sager har under 19. i d. M. behaget at forlange Kam-

merets Tanker, i Anledning af at den herværende kgl.

franske Gesandt, Baron Talleyraud, har tilmeldt velbe-

meldte Departement, at hans Regjering anseer det for

meget nyttigt, at der kunde ansætles en fransk Con-

sular-Agent i Island, deels for at hjelpe til at forskaffe

Skibbrudne Bistand, deels for i Almindelighed at være

franske Sofolk behjelpelig, der beskjæftige sig med

Piskefangsten i Nordsoen.

I tjenstligst Gjensvar herpaa kunne vi ikke tilbage-

tolde fdlgende Bemærkninger: at da Island, naar und-
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1836. tages enkelte Tommerladnmger som ere oversendte

7. Mai. dertil fra Norge, ikke for Tiden har nogensornhelst

Handelsforbindelse med Udlandet, kunde det synes

mindre befbiel, at en Mand i den ovennævnte Qvalitet

ansættes sammesteds, i Særdeleshed da det dog maa

antages, at de hermed forbundne Funktioner i Almin-

delighed nærmest har Hensyn til Handelsforretninger.

— Heller ikke kan det formodes, at franske Handlende

i Fremtiden ville deeltage i den islandske Handel, da

den Adgang, som Forordningen af H. September 1816

under visse Betingelser hertil giver, ikke endnu er be-

nyttet af nogen fremmed Stats Undersaatter. — For-

' saavidt Skibbrudne derved skulde erholde en sikker

Bistand, vilde dette ogsaa i de fleste Tilfælde blive

meget misligt, thi Landets Udstrækning, og de Vanske-

ligheder Gommuuicationen medfbrer, vilde som oftest

gjore ham det umuligt at yde dem nogen Hjelp, og

ligesom hidtil maatte de heller sbge den hos Landets

Ovrighed, der sikkert i ethvert Tilfælde hertil vil vise

den fornbdne Bcdebonhed. — Hvad angaaaer den Yt-

tring, at han kunde være de franske Sbfolk behjælpelig,

som beskjæftige sig med Fiskefangst i Nordsoen, da er

det det kgl. Departement bekjendl, at fremmede Fiske-

fartbier ikke maae fiske indenfor en vis Afstand fra
i

Islands Kyster, og at de ikke uden Nbdstilfælde maae,

med mindre de have erhvervet behbrigt Beseilingspas,

anlbbe de islandske Havne, eller sætte dem paa anden

Maade i Forbindelse med Indvaanerne der i Landet.

— 1 Almindelighed vil ogsaa Gonsular-Agenten ikke

kunne være dem til nogen Nytte. — Desforuden maa

bemærkes, at de islandske Handlende oftere have

klaget over, at der drives Snighandel med fremmede

Skibe, fornemmelig paa Islands Vestkyst, og endog for

nylig er anholdt om, at Foranstaltninger maatte blive

trufne til at forhindre denne Handel, samt til den Ende

danske Krigsskibe krydse under Islands Kyster, for at

forhindre de fremmede Skibe fra at anlbbe Fjordene.
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Anerkjendes derimod nu Ansættelsen af en fremmed

Consular-Agent i Island, vilde dette ikke alene kunne

lede til den Formodning, at det ovennævnte stedfin-

dende Forhold paa en Maade autoriseres, men ogsaa

bidrage til Snighandelens Fortsættelse, under Paaskud,

at Skibene anlbb Landet for at afgjbre Forhandlinger

med Consular-Agenten. — Den fornbdne Control vilde

overalt være saa meget mindre mulig, som der i Lan-

det ikke er indrettet noget Toldvæsen, og altsaa heller

ikke haves det dermed forbundne Opsyn.

Efter alt det saaledes Anforte tor Kammeret forvente,

at det kgl. Departement for de udenlandske Sager vil

være enigt i, at der ikke er nogen Anledning til at en

fransk Consular-Agent ansættes i Island. — Rentekam-

meret den 7. Mai 4 836.

Cancellie-Circulaire til samtlige Overøvrigheder, io. Mai.

ang. Indsendelse af Dødsattester for Franskmænd,

som maatte afgaae ved Doden. Khavn den 10.

Maj 1836. — Anfores som publiceret i Gullbringa og

Kjosar Syssel, samt i Myra og Hnappadals Syssel, 1837.

Gane. 3. Depart. Brevb. 1836, Nr. 1868-1901. Original-Af-

tryk som aCirculaire
,?
, 2 Blade i Folio. Coll. Tid. for 1836,

S. 335. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for 1836, S. 188.

Da det kongel. Departement for de udenlandske

Sager har tilmeldt Cancelliet, at det i Frankrig er for-

anstaltet, at lovformelige Attester om Danskes dbdelige

Afgang for Fremtiden blive udstædte, og det danske

Gesandtskab noiagtigen tilstillede, samt at en lignende

foranstaltning attraaes truffen med Hensyn til Franske,

som maatte d5e her i Landet, saa skulde Man tjenstligst

anmode (Tit.) om at tilkjendegive vedkommende Rets-

beljente, at de, naar nogen sig i deres Embedskreds

Muligt opholdende Fransk ved Doden skulde afgaae,

desangaaende have at erhverve og tilstille Dem en
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1836. lovformelig udfærdiget Dodsattest, hvilken derefter her-

7T~T7T~' til bliver at indsende. — Det kgl. Danske Gancellie
10. Mai. D

den 10. Mai 4836.

14. Mai. Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Udkast til en ny Criminal-Anordning

for Island. Khavn den 14. Mai 1836. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1836, Nr. 1902—1906 (1903).

Det er Hr. Stiftamtm. bekjendt, at der efter Hans

Majestæts allerh. Befaling har været forelagt de raad-

givende Provindsialslænder for Sjællands m. fl. Stifter

til Betænkning et Udkast til en ny Anordning om Mis-

gjerningers Afstraffelse og Forfolgning paa Island.

1 Dette Udkast, hvorefter corporlig Revselse skulde,

saalænge til hensigtsmæssige Fængsler og Straffean-

stalter kunne indrettes paa Island, anvendes i de Til-

fælde, hvor de for Danmark gjeldende Love foreskrive

Frihedstab i en Tid, som ikke oversteg et nærmere

bestemmende Antal Aar, indeholder in specie, at hvor

den almindelige Straf i Overeensstemmelse med For.

12. Juni 1816 § 5 eller andre Anordninger blot vilde

bestaae i Fængsel paa Vand og Brod, bliver saadan

Revselse at anvende, men i en forholdsmæssig ringere

Grad. — Stænderforsamlingen har i sin over Udkastet

afgivne Betænkning, som Hs. Maj" har tilstillet Can-

celliet, for at man, efterat have taget Sagen under

Overveielse, kan foredrage den til endelig Afgjorelse,

antaget, at det, med særdeles Hensyn til at Frihandelen

i saa mange Henseender har forbget Islands Hjælpe-

midler, ikke længere vil kunne ansees for en uover-

vindelig Vanskelighed, der at indrette passende Arrest-

huse til Vand- og Brodstraffens Execution, om ikke i

alle Jurisdictioner, saa dog paa flere forskjellige Steder

i Landet, og har navnlig formeent, at et saadant Arrest-

huus uden væsentlige Hindringer vilde kunne indrettes

i Reikiavig, hvorefter, dersom Erfaringen maatte stad-
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fæste Hensigtsmæssigheden deraf, flere lignende Arrest- 1836.

huse kunde oprettes paa andre passende Steder paa 14. Mai

Oen. — Stænderforsamlingen har yttret, at Indret-

ningen af saadanne Arresthuse maa, om den end vilde

medfore adskillige Vanskeligheder og Opoffrelser, an-

sees for aldeles fornoden i Landet til Afsoningen af

Straffen for de mindre vigtige Forbrydelser, især Po-

litieforseelser, og at et Forsbg hermed neppe bor und-

lades, saameget mere, som herved enten Oprettelsen

af en egentlig Straffeanstalt forberedes, eller der efter

nogen Tids Erfaring herved kunde tilveiebringes den

fornbdne Forvisning om, at de locale Forhold i Island

lægge uoverviudelige Hindringer iveien herfor. — For

det Tilfælde, at saadanne Arresthuse til Vand- og Brod-

straffens Execution indrettedes paa Island, har Stænder-

forsamlingen ikke troet at burde tilraade, at de til

deres Indretning fornbdne Omkostninger skulde ud-

redes enten af den kgl. Jordebogskasse eller ved Paa-

læg paa Islands Beboere, hvorimod den har formeent,

at hertil kunde passende anvendes enten for en Deel

eller i det Hele node Penee, som i Aaret 1771 ere

erlagte i Mulkt af det daværende Handelscompagnie,

hvilke Penges Bestemmelse er at anvendes til et eller

andet gavnligt Oiemed for Island, og som, bekjendte

under Navn af Meelbbdepenge, indestaae med paa-

lbbne Renter i den kgl. Kasse.

Med den Bemærkning, at Cancelliet har begjært

det kgl Rentekammers Betænkning om, hvorvidt de
med Indretningen af Arresthuse, som de foreslaaede,

forbundne Udgifter kunne udredes paa den pro-

ponerede Maade, skulde man tjenstligst anmode Hr.

Stiftamtm. om, efterat have indhentet vedkommende
Underbvrigheders Erklæringer, at meddele Collegiet

Deres Yttringer om, hvorvidt det maatte ansees gavn-
ligt i Reikiavig at indrette Arrester, hvori Vand- og
Brbdsstraf i Overeensstemmelse med de for Danmark
gjeldende Anordninger, i ai Fald med nogen Modifica-
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1836. tion, hvorom Landphysikus maatte afgive Betænkning,

"TTTTr" kunde udstaaes; om, hvilke Bekostninger Indretningen

af saadanne Arrester vilde medfore; hvilke Udgifter

deraf kunde flyde til en Arrestforvarers Lbnning, m. m.,

og hvorledes disse Udgifter kunne tilveiebringes, samt

endelig om, i hvilke Jurisdictioner man, naar slig Ind-

retning blev fuldfort, kunde indfore Vand- og Brods-

straffen istedetfor de corporlige Straffe, som ellers

maatte træde istedetfor denne. — Det kongel. Danske

Cancellie den 14. Mai 4 836 ^

14. Mai. Gancellie-Skrivelse til det kgl. Rentekammer,

ang. Udkast til en ny Anordning om Criminalvæ-

senet paa Island. Khavn den 14. Mai 1836. —
Canc. 3. Depart. Brevbog 1836, Nr. 1902—6 (1902).

Ved at tilstille Cancelliet hosfblgende, af de raad-

givende Provindsialstænders Forsamling for Sjællands

m. fl. Stifter afgivne Betænkning, over det ligeledes

indsluttede, bemeldte Forsamling forelagte Udkast til

en Forordning angaaende Criminalvæsenet paa Island,

har Hans Majestæt paalagt Gollegiet, efterat have taget

Sagen under Overveielse, allerunderd. at foredrage

samme til allerh. Afgjorelse. — Forinden man opfylder

denne allerh. Befaling, skulde man tjenstligst udbede

sig det kgl. Rentekammers behagelige Yttringer i Hen-

seende til forskjellige Punkter af fornævnte Udkast, med

') Ved en med Hensyn til det væsentlige Indhold ligelydende

Cancellie -Skrivelse af s. D. til begge Amtmændene i Is-

land, samt den islandske Landsoverret, forlanges ligeledes

deres Betænkning: „angaaende hvorvidt Vand- og Brads-

Straffen overhovedet kan ansees hensigtsmæssig i Is-

land, samt om det, naar i al Fald locale Forhold be-

tage Udsigt til at see den anvendt overalt paa Landet,

kan være rigtigt at benytte denne Straf i et enkelt Di-

strikt." Canc. 3. Depart. Brevb. (sst. Nr. 1904—1906).
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Hensyn til hvilke Stænderforsamlingen har foreslaaet 1836.

Forandringer og Modificationer. 14. Mai.

Ligesom Forsamlingen, forsaavidt Udkastet gaaer
-p~v~—-

ud paa at give tildeels nye, tildeels forandrede Be-

stemmelser angaaende den paa Island hidtil anvendte \

subsidiaire corporlige Revselse istedetfor temporaire

Frihedsstraffe, har andraget paa, at Trangen til et Tugt-

huus sammesteds snarest muligt maa blive afhjulpet,

saaledes har den in specie med Hensyn til de For-

skrifter, ifolge hvilke corporlig Revselse skal anvendes,

hvor den almindelige Straf, i Overeensstemmelse med

Forordn. 12. Juni -1 8 1 6 § 5 eller andre Anordninger,

blot vilde have bestaaet i Fængsel paa Vand og Brod,

yttret den Formening, at det ikke længere vil kunne

ansees for en uovervindelig Vanskelighed at indrette

passende Straffeanstalter til Vand- og Brddsstraffens

Execution, om ikke i alle Jurisdictioner, saa dog paa

flere forskjellige Steder i Landet, og navnlig forst i Rey-

kiavig, hvorefter, dersom Erfaringen stadfæstede Hen-

sigtsmæssigheden deraf, flere lignende Arresthuse kunde

indrettes paa andre passende Steder.

Cancelliet anseer det for uvist, om heraf vil ud-

komme noget anvendeligt Resultat, ligesom det ogsaa

kan have sine Betænkeligheder at indfore et andet

Straffesystem i Reykiavig og Nabojurisdictionerne, end

i det bvrige Land, men man har dog holdt det for

rettest, fra Stiftamtmanden over Island og vedkom-

mende Underbvrigheder at indhente Erklæring om,

hvorvidt det maatte ansees gavnligt i Reykiavig at ind-

rette Arrester, hvori Vand- og Brodsstraf, i Overeens-

stemmelse med de for Danmark gjeldende Anordninger,

i al Fald med nogen Modification, hvorom man har

forlangt Landphysici Betænkning, kunde udstaaes; om
« hvilke Bekostninger Indretningen af et saadant Arrest-

huus vilde medfore, og hvilke Udgifter deraf kunde

flyde til en Arrestforvarers Lonning m. v. ; hvorledes

disse Omkostninger kunne tilveiebringes, og endelig,
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1836. for hvilke Jurisdictioner man, naar slig Indretning blev

14. Mai. fuldfort, kunde indfore Vand- og Brodsstraffen istedet-

for de corporlige Straffe; ligesom man ogsaa har af-

fordret den islandske Landsoverret, og de andre Amt-

mænd paa Island Betænkning, angaaende hvorvidt Vand-

og Brodsstraffen overhovedet kan ansees hensigtsmæssig

der, samt om det i al Fald, naar locale Forhold betage

Udsigt til at see den anvendt overalt paa Island, kan

ansees rigtigt at benytte denne Straf i et enkelt Di-

strikt. — Da Stænderforsamlingen har formeent, at de

Omkostninger, der vilde medgaae til Indretningen af

de omhandlede Arresthuse, hverken b'6r udredes af

den kgl. Jordebogskasse eller ved noget Paalæg paa

Islands Beboere, men enten i det Hele eller dog for

en Deel kunde afholdes af nogle Penge, som i Aaret

1771 ere erlagte i Mulkt af det daværende Handels-

compagnie, hvis Bestemmelse er at anvendes til et eller

andet gavnligt Oiemed for Island, og under Navn af

Meelbbdepengene med deres paalobne Renter indestaae

i den kgl. Kasse, saa skulde man tjenstl. udbede sig

det kgl. Rentekammers Yttringer over delte Forslag til

Maaden, hvorpaa de ommeldte Udgifter kunde udredes.

Det kgl. Rentekammer vil af Stænderforsamlingens

Betænkning erfare, at den har fraraadet den i Lovud-

kastets § 4 indeholdte Bestemmelse, hvorefter den le-

gemlige Revselse i Reglen skulde tildeles Mandfolk med

Tamp, og andraget paa, at det maatte have. sit Forbli-

vende ved det hidtil brugte Straffemiddel af Riis. •—

*

Efter Collegiets Formening er der Grund til at tage

denne Indstilling til Fblge, i Særdeleshed med Hensyn

til, at man ugjerne maa bestemme sig til Anvendelse

af nye Arter af legemlige Revselser, hvor den alminde-

lige Stemme udtaler sig saa lydeligt mod de allerede

• hidtil brugte.

Stænderforsamlingen har fremdeles troet, at det

vilde være rigtigst at antyde, hvorledes Riisstraffen skal

appliceres paa den Skyldiges blottede Ryg, og at denne
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Straf, i Analogie med hvad Forordn. 12. Juni 1816 § 8 1836.

foreskriver i Henseende til Vand- og Brodsslraffen, bor 14. Mai.

udsættes, naar Forbryderens Legems- eller Sundheds-

Tilstand ikke for Oieblikket tilslæder Straffens Anven-

delse. — Cancelliet indseeringen Nødvendighed i, at

der nu tages udtrykkelig Bestemmelse om, at Riisstraffen,

der jo længe har været i Brug, skal anvendes paa den

blottede Ryg, hvorom der nok ikke hidtil har været

Tvivl. — Ligesaa lidet er det vel nodvendigt, udtrykke-

lig at bestemme, at Riisslraffens Fuldbyrdelse skal ud-

sættes, naar den Skyldiges Legems- eller Sundheds-

Tilstand ikke tilstæder dens Anvendelse. Dette har

altid været anseet som en Selvfolge, og det lod sig

vel befrygte, at en udtrykkelig Forskrift derom vilde

give Anledning til sbgte Paaskud, hvorved Straffelovens

Virksomhed vilde lide, ligesom der ogsaa moder den

Vanskelighed, at Lægeundersøgelse ikke overalt paa

Island kan anstilles uden uforholdsmæssig store Om-

kostninger. — Forordn.' 12. Juni 18-16 § 8 synes ikke

at afgive nogen passende Analogie; thi Vand- og Brods-

straffens Udholdelse i en noget lang Tid kan let være

betænkelig, endog for Individer, hvis Svaghed ei ligger

saa tydelig for Dagen, som den, der kunde gjore den

omhandlede Legemsrevselse farlig.

Forsaavidt Stænderforsamlingen bar foreslaaet en

ny Redaction af Udkastets § 8, holder Cancelliet for,

at dens i saa Henseende gjorte Indstilling kan tages

tillige. Ø'3 f^M Møt

Med Hensyn til den i Udkastets § ii indeholdte

Bestemmelse, at tredie Gang begaaet Hoer skal straffes

med 27 til 2 Gange 27 Slag af Tamp eller Riis, har

Stænderforsamlingen foreslaaet, at Straffen herfor maatte

blive fastsat efter Omstændighederne alternativ til Bo-

der fra 32 til 60 Rbd. r. S., eller til 2 Gange 27 Slag

af Riis . — Nogle af Gollegiets Medlemmer holde for, at

der er Grund til al tiltræde denne Indstilling, hvorimod

andre ere af den Mening, at man bor inhærere Udka-

t

.

' å
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1836. stets Bestemmelss. Ligesom nemlig Hoerstraffen, for-

14. Mai. saavidt de Paagjeldende ere istand til at tilveiebringe

— de ifaldne Boder, paa Island er mildere for fbrste og

anden Gang begaaet Forseelse end den for Danmark

foreskrevne, saaledes har Udkastet allerede aabnet Ud-

sigt til en Nedsættelse i Straffen ogsaa for tredie Gang,

idet samme, der tidligere efter Reskript 25. Juli 1808

§ 13, sammenholdt med Reskript 3. Mai 1816 § 2 cfr.

Rekript 21. Mai 1823 § 3, maatte blive 2 Gange 27

Slag med Riis, herefter skal kunne variere fra 27 til
*

2 Gange 27 Slag. At gaae endnu videre, saaledes at

Dommeren i Tilfælde af tredie Gang begaaet Hoer

skulde kunne vælge ' mellem Mulkt og Legemsstraffe

(hvilket i Virkningen lettelig kunde fore til, at den sidste

Art af Straf ganske • vilde bortfalde i slige Tilfælde, i

Særdeleshed da ingen Momenter ere opgivne, der

kunne veilede Dommeren under Valget af Straffen),

turde være fra Lovgivningens Side at vise vel megen

Skaansel imod en Forseelse, der meget hyppigt be-

gaaes paa Island. — Under særegne Omstændigheder

kunne de Paagjeldende i al Fald, som hidtil, ad Benaad-

ningsveien vente Moderation.

Cancelliet finder ikke, at Noget er til Hinder for

at tage de af Stænderforsamlingen i Henseende til Ud-

kastets § 12 og 13 gjorte Forslag tilfblge; men der-

imod kan man ikke tiltræde Propositionen om, at lade

udgaae den i Udkastets § 15 indeholdte Bestemmelse,

at Actors Udnævnelse for Fremtiden bortfalder, saavel

ved Underretterne, som ved Landsoverretten, hvorimod

det ikke skal nægtes den Tiltalte at faae en god Mand

beskikket til sit Forsvar, naar han attraaer det, hvorom

hans Erklæring allid bor afgives. — Da samtlige lo-

cale Authoriteter have i deres i sin Tid afgivne Er-

klæringer været enige i, at Udnævnelse af Actor og De-

fensor ved Underretterne paa Island, med Hensyn paa

den derværende Mangel paa Procuratorer og andre til

Overtagelse af et sligt Hverv duelige Individer, er
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unyttig, bekostelig, og lildeels endog ledende til Fora r- 1836.

eelse, mener Colleget, at det bor forblive ved Udka- , . K*T^"° J ° ' 14. Mai.
stets Forskrift, der ved den Adgang, som gives Til-

talte til at faae en Defensor, bar paa en passende

Maade lempet det i Danmark almindeligviis fulgte Prin-

cip efter de 'Iocale Forhold; dog kunde vel Stænder-

forsamlingens Indstilling forsaavidt tages til Fblge, at

det forbliver ved de hidtil fulgte Regler angaaende

Udnævnelsen af Aclor og Defensor i de Justitssager,

der behandles ved Overretten, da man i sammes Nær-

hed og navnlig i Reykiavig lettere end i de andre Di-

strikter vil kunne finde Mænd, som ere skikkede dertil.

Idet Cancelliet, ved at meddele det kgl. Rente-

kammer Forestaaende, tjenstl. udbeder sig Sammes be-

hagelige Yttringer i Henseende til de omhandlede

Punkter, finsker man tillige at modtage velbemeldte

Kammers Betænkning over det af Stænderforsamlingen

sluttelig gjorle Forslag om, at Sagefaldskasserne i Is-

land maae blive ophævede, og deres Beholdninger blive

indbetalte i Justitskassen sammesteds, hvorefter det i

Plakat 4. Mai 1778 § 3 omtalte Vrag i Fremtiden maatte

tilfalde fornævnte Kasse.

Med Svaret forventes det Indsluttede remitteret. —
D et kgl. Danske Cancellie den \L Mai 1836.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden over u. Mai.

Islands Nord- og Ost-Amt, ang. Betingelserne

for Nybyggeres Skatte og Tiendefrihed. Khavn

den 14. Mai 1836. — Rentek. Isl. Copiebog 11,

Nr. 1399.

Foranlediget af en Forespørgsel fra Sysselmand

Bløndal, har Hr. Amtm. i behagelig Skrivelse af 27.

Januar d. A. begjært Kammerets Resolution om Ny-

byggere, som optage ode Jorder efter Accord med
disses Eiere, og, imod at erlægge strax en aarlig Land-

skyld af disse, btir nyde den dem ved Forordning af
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15. April 1776 lovede Skatte- og Tiendefrihed, endog,

uagtet de ikke opfylde de dem ved bemeldte Anord-

nings § \ 2 paalagte Pligter, men blive af Gaardens

Eiere fritagne derfor.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenst-

ligen at melde Ur. Amtm. til behagelig Efterretning og

videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at ligesom

Kammeret maa være enigt i hvad Hr. Amtm. i oven-

nævnte Skrivelse har yttret, at Nybyggere, som optage

slige ode Jorder, strax ved Gaardens Bebyggelse og

umiddelbart efter at de ere indflyttede paa samme,

bor sættes i Besiddelse af de dem ved Anordningen

lovede Fordele, saaledes maae vi og ansee det for

Pligt for Nybyggerne, forsaavidt de vilde nyde godt af

disse Fordele, aarligen med Attest fra Repstyrerne at

godtgjoré, enten at de aarligen have præsteret det i

bemeldte allerhoiesle Forklaring Befalede, eller at dette

formedelst Jordbundens Beskaffenhed har været dem

umuligt, men at de i manglende Fald for hvert Aar,

de forsbmme saadant, have at erlægge Skat og Tiende.

— Rentekammeret den 14. Mai 1836.

is. Mai. Kongelig Resolution ang. Indbetaling i Stats-

gjældskassen af indkomne Kjobesnmmer for solgte

kongelige Jorder i Island. Khavn den 18. Mai

1836. — I Rentekammerets Forestilling af 10. Mai anføres*

at det er ved kongl. Resol. 13. Januar 1790 1 blevet bestemt?

at Summen for en Jord i Norge, som blev solgt, skulde af-

leveres til det ' synkende Fond, ligesom dette ogsaa blev be^

stemt med Hensyn til lignende Belbb i Fremtiden. Resol. 25.

April 1792 bestemte det Samme med Hensyn tilBelGbet for en

kgl. Jord i Island. Denne Regel er derfor fulgt med Hensyn

til Kjobesummer for Jorder i Island indtil Aar 1833. — Salg

af disse Jordegodser i Island var i nogen Tid næsten ganske

ophttrt, men var nu begyndt igjen, da Liebhaveres Bud „maatte

3 Uddrag af Resolutionen see i denne Samling V, 658—659.
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*ansees fordelagtige for Deres Majestæts Interesse". Men Kam- 1836.

meret havde bemærket, at hvis Salget skulde saaledes blive ig # tøai.

ved, vilde Finantskassens Tilskud til Jordebogskassen tiltage,

da Jordebogsindtægterne vare dennes stbrste Ressource (for

Tiden 8000—10,000 Rbd. aarlig), uog enhver Afgang i denne

Indtægt maa altsaa erstattes ved Tilskud fra Finantskassen,

naar Renter af de Kjobesummer, som indkomme for solgt

Jordegods, ikke tilflyde Jordebogskassen. — Det er paa Grund

heraf sat under Qvæstion, om det ikke vilde være rigtigt, at

Statsgjældskassen tilsvarede den islandske Jordebogskasse

Renter af de Summer, der ere eller maatte blive indbetalte i

hiin for bortsolgte Jorder i Island", og med Hensyn til dette

var den Clausul i sidste Aar tilfo'iet Indbetalingsordren : „indtil

nærmere allerhoiest Bestemmelse blev tagen i Henseende til

Dispositionen over samme". — Exempler paa en saadan Godt-

gørelse af Renten anfores ved Resol. 16. Juli 1834, med Hen-

syn til tvende Skovstrækninger i Amtet Trittau, som skulde

indbetales som en Capital til Forrentning i Statsgjældskassen. —
Statsgjældsdirectionen var imod en saadan Forrentning, og

bemærkede : at forsaavidt Jorder solgtes paa den Betingelse, at

Penge bleve staaende deri, vilde Obligationerne derfor, forsaa-

vidt de ikke ifolge Resol. 21. April 1832 overdrages Directionen

til Liquidation mellem Statsgjældskassen og Finantskassen,

have udgjort Aktivfordringer for sidstnævnte Kasse, hvis Renter

Maatte ansees at træde istedenfor de hidtil hafte Indtægter af
•

Jorderne. Men da der er accorderet om contant Betaling af

Købesummerne, kan der ikke være Tale om frugtbringende

c&pitalværdie, da Kronen har oppebaaret Capitalværdien selv,

°g derved opgivet Fordring paa Frugten. Erstatning herfor

°urde ikke soges ved at paalægge Statsgjælden Rentebetaling,

hvilket heller ikke vilde stemme med dens Formaal, thi der-

ved vilde Formaalet med Transaktionen forandres, hvorved

Ejendommene sælges for en Capital, der skal anvendes til

Statens Bedste. — Ved Resol. 21. April 1832 til Finantsdepu-

tationen er det bifaldet, at de Summer, som Statsgjældskassen

har oppebaaret af de fra Finantskassen overdragne Aktiver,

samt det Tilbagestaaende, ialt 19,143 Rbd. 78 Sk. Solv, samt

1 75,793 Rbd. 42 Sk. S. og T., maa ansees at tilhore Stats-

gjældskassen, i Afdrag paa dens Tilgodehavende hos Finants-

kassen, hvorhos Finantsdeputationen allern. blev bemyndiget

til fremdeles -til Afdrag paa bemeldte Mellemværende, at afgive

hvilke andre Fordringer den maatte være eller komme i Be-

4
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1836. siddeise af, og som dertil passende kunde anvendes. — Fi-

"T^jt" nantsdeputationen mente derfor, at det Belbb burde anvendes
3. Mai.

tø en saacian Liquidation, som indkom for solgte Jorder i

Danmark, Island og Hertugdommerne, og Kammeret har Intet

herimod. — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1836 B, Nr. 199.

Indbemeldte Kjobesummer, der allerede ere ind-

komne ved Salg af adskillige Os tilhorende Jorder eller

andre Grundeiendomme, saavel i Vort Rige Danmark og

paa Vort Land Island, som i Vore Hertugdømmer, lige-

som og, indtil anden Bestemmelse derom tages, de

Kjobesummer, der fremdeles maatte indkomme ved

lignende Leiligheder, blive at afgive til Statsgjældskas-

sen, uden at deraf svares Renter til Finantskassen,

imod at de anvendes til Liquidation af begge Kassers

Mellemværende. Som Folge heraf vil den Forpligtelse,

der ved forskjellige allerhoieste Resolutioner er paalagt

Statsgjældskassen med Hensyn til Forrentningen af nogle

Kjobesummer for bortsolgte Eiendomme i Vore Hertug-

dommer, bortfalde. — Kjobenhavn den 18. Mai 1836.

2i. Mai. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Consistorium, ang. Honorar

for Udarbeidelsen af den islandske Almanak.

Khavn den 21. Mai 1836. — Univ. Direct. Brevbog

1826, Nr. 668.

Efter at have modtaget De Herrer Rektor og Pro-

fessorers Betænkning i behagelig Skrivelse af 14. d. M-,

angaaende Storreisen af den Godtgjorelse, der kunde

være at tilstaae Prof. Finn Magnussen for hans Arbeide

med at oversætte den for Island bestemte Almanak for

1837 i dette Lands Sprog m. v., anmoder man tjenstl.

Consistorium om, for dette Arbeide at udbetale ham

en Godtgjorelse af 100 Rbd. Sedler, der for denne

Gang bliver at udrede af Almanak- Forpagtnings -Ind-

tægterne. — Den kgl. Direction for Universitetet og de

lærde Skoler den 21. Mai 1836.
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Cancellie • Circulaire til samtlige Amtmænd, 1836.

ang. Forandring i Formularen for Vaccinations- ImTmLT

Attester. Khavn den 24. Mai 1836. — Canc.

3. Depart. Brevb. 1836, Nr. 2085—2098. Canc. 2. Depart.

Brevb. 1836, Nr. 1746—52. Algreen-Ussings Reskriptsamling

for 1836, S. 211.

Da Hans Majestæt allern. har behaget at bifalde 1

,

at de ved For. af 3. April 4810 §27 [re«. § 6] befalede

Vaccinations-Altester skulle undergaae den Forandring,

at de Ord i samme: uhar da ordentlig gjennemgaaet

de ægte Kokopper, som betrygge for Bbrnekopper i

Fremtiden" skulle udgaae, og at det umiddelbart fore-

gaaende Ord
lt
Zirkel" skal forandres til uKrcds", saa

er herigjennem foranstaltet trykt nye Vaccinations - At-

tester med denne Forandring, af hvilke man herved

tjenstl. tilstiller (Tit.) et Antal Exemplarer. — Det kgl.

Danske Cancellie den 24. Mai 1836.

[Bilag] :

C vi Kokoppe- Indpodnings-Attest.

N. N., fod i N. N. og boende i N. N., N. N. Aar

gammel, er af mig Underskrevne, Aar N. N. den N. N.

indpodet med Kokopper. Ved ndiagtigt Eftersyn imellem

den 7*e og 9
de Dag efter Indpodningen har jeg fundet

aUe de Tegn, som vise dem at være de ægte Kokopper:

de vare nemlig hele og ubeskadigede, opfyldte med en

klar Vædske, i Midten nedtrykkede, og omgivne med
e» rttd Kreds.

N. N. den N. BL Aar N. N.

N. N.

*

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- a*. Mai.

skoppen over Island, ang. Andragende fra Præ-

l

) Den paaberaabte kongelige Resolution er af 4. Mai. Canc.

2. Depart. Forestillinger 1836, Nr. 85.
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1836. sterae paa Vestmannoerne om Indtægt af Dæks-

24. Mai. fartoier. Khavn den 24. Mai 1836. — original i

Bispe-A rchivet i Island. — Canc. 1. Departem. Brevbog 1836,

Nr. 1480.

Hr. Sliftamtm. har med behagelig Betænkning af

14. Januar sidst), tilstillet dette Collegium en Forestilling

fra Deres Htiiærv., dateret 24. Novbr. 1834, hvori De,

i Henhold til de af Præsterne paa Vestmannbe Austmann

og Johnsen derom gjorte Andragender, indstiller, at

det ved allerhbieste Resolution maatte vorde bestemt,

at af alle Dæksfartbier, stbrre og mindre, uden Und-

tagelse, som hore hjemme og sbge Fiskerie paa Vest-

mannbe, skal, som af andre Oens Fiskerbaade, erlægges

en Lod til Præsterne sammesteds.

Efter at Gancelliet i denne Anledning har corre-

sponderet med det kongel. Rentekammer, skulde man

tjenstl. tilmelde Hr. Stiftamtm. og Deres Hbiærv. til be-

hagelig Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse, at der,

efter hvad af Hr. Stiftamtm. er oplyst, i alt Fald ikke

skjbnnes at være Anledning til at indlade sig paa for-

nævnte Præsters Andragende, forinden disse nbiagtigen

oplyse og behbrigen godtgjbre det Tab, som tilfbies

dem i deres Indkomster ved Brugen af Dæksfartbier. —
Det kgl. Danske Gancellie den 24. Mai 1836.

28. Mai. Cancellie - Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Betingelser for Er-

holdeisen af Borgerskab som Skipper. Khavn

den 28. Mai 1836. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1836,

Nr. 2149—2152. Algreen-Ussings Reskriptsamling for 1836,

S. 214-215.

Da det i den senere Tid oftere er indtruffet, at

Sbindrullerede af danske Distrikter og af Slesvigs Di-

strikt, som fare paa Island, af Ovrighederne sammesteds

have erholdt Borgerskab som Skippere, uden at have
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haft den Tilladelse fra Soindrulleringens Side til at vinde 1836.

Borgerskab, som Anordningen 8. Januar -1802 § 70

foreskriver, eller uden at være i Besiddelse af de Egen-

skaber, som bemeldte Anordning gjor til Betingelse for

Meddelelse af det med Borgerskab som Skipper for-

bundne Skipper- Gertificats, hvorved den Uoverens-

stemmelse fremkommer i saadanne Sb* - Indrulleredes

Stilling, at de producere Borgerskab som Skippere,

medens de endnu staae i Sbrullen enten som Styrmænd

eller Matroser, og ere Udskrivning underkastede, har

det kgl. Admiralitets- og Gommissariats- Collegium be-

gjært, at de fornodne Foranstaltninger maae blive trufne

til at forebygge Sligt for Eftertiden.

Paa Grund heraf skulde Cancelliet tjenstl. anmode
Hr. (Tit.) om behagelig at betyde Vedkommende, at der

ikke maa meddeles Nogen Borgerskab som Skipper,

forinden det lovbefalede Bevis fra Sbsessionen er bleven

erhvervet og fremlagt. — Det kongl. Danske Gancellie

den 28. Mai 4836 ^

Plakat angaaende Udredelsesmaaden af de ved i. Juni.

Ostifternes Provindsialstænder foranledigede Ud-

gifter. Khavn den 1. Juni 1836. — Bekjendtgjort .

* Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1837, samt i Reykja-

vik, Arnæs Syssel, Borgarfjords, Myra og Hnappadals, Snæ-

ffUsnæs, Bardastrands og Isafjords, ligeledes alle Nord- og

Oster - Amtets Sysseler, paa Thingb Syssel nær (J837). —
Canc. 2. Depart. Registr. XXXVII, 152*-154 (1836, Nr. 352).

°nginal-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. for 1836, S. 409-414

(med Motiver). Qvart-Forr. for 1836, S. 125—127$ Schou .

XXI, 339—341. Jevnf. Roeskilde Stændertid. Nr. 64—66. —
Uddrag.

l

) s. D. er Underretning om denne Skrivelses Indhold af-

gaaet til Admiralitets- og Commissariats-Collegium. Canc.

3. Depart. Brevb. sst.

V
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4836. Plakat angaaende Fordelingen af de Udgifter, som

^j n̂̂
" foranlediges ved Forsamlingen af de raadgivende Pro-

vindsialstænder for Sjællands, Fyens og Lollands -Fal-

sters Stifter, samt Island og Færoerne.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter

allern. at have ladet Os foredrage et af Vore Iroe raad-

givende Provindsialstænder for Sjællands, Fyens og

Lollands-Falsters Stifter, samt Island og Færderne, ind-

givet allerund. Forslag, til Fordelingen af de i Anledning

af bemeldte Provindsialstænders Forsamling medgaaende

Omkostninger, forsaavidt disse i Medfdr af Vor Anord-

ning af 15. Mai 4834 §§ 88 og 89 skulle tilveiebringes

ved Ligning, allern. ville have fastsat, at der i denne

Henseende for ovennævnte Stifters Vedkommende indtil

videre skal forholdes som fblger:

— 3) Samtlige Omkostninger, som ei hid-

røre fra Valgene, bæres af enhver Valgklasse i Forhold

til Antallet af dens Deputerede, allsaa af Kjobenhavns

Valgklasse med 12
/gb, af Kjdbstædernes med "/es, af

Sædegaardeiernes med 17
/e3, og af de mindre Landeien-

domsbesidderes med 2%3, hvorimod de 6'vrige 3
/63,

med Hensyn til de af Os udnævnte 3 Deputerede for

Island og Færderne, forelobigen udredes af Vor Kasse.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund.

have at rette. — Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjd-

benhavn den 4. Junii 1836.

"- • 1 é I 'f ' » ** T

7. Juni. Directionen for Universitetet og de lærde

Skolers Skrivelse til Sysselmand Johann Arnason,

ang. Dimissions-Bevilling til Universitetet. Khavn

den 7. Juni 1836. — Univ. Dir. Brevb. 1836, Nr. 719.

I Anledning af Deres Ansogning af 28. Januar d. A.,

og i Betragtning af Omstændighederne, bevilger Direc-

tionen Dem Tilladelse til i indeværende og næstfolgende

Aar alt dimittere Studerende til Universitetet.
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Dette, hvorom det philosophiske Fakultets Decanus

under Dags Dato er tilskrevet det Fornodne, meldes

Dem herved til behagelig Underretning. — Den kongl.

Direction for Universitetet og de lærde Skoler den 7.

Juni 4836.

Directionen for Universitetet og de lærde % J*™-

Skolers Skrivelse til Decanus for det philo-

sophiske Fakultet, Etatsraad Hornemann, ang.

Dimission af islandske Studerende til Universi-

tetet. Khavn den 7. Juni 1836. — Univ. Direct.

Brevb. 1836, Nr. 720.

I Anledning af den Ansogning fra Sysselmand for

Rangaavalle Syssel i Island, Arnesen, hvorover det

philosophiske Fakultet under 30. April d. A. har af-
^

givet Betænkning, har Directionen, i Betragtning af de

særdeles Omstændigheder, bevilget ham Tilladelse til

i indeværende og næste Aar at dimittere Studerende

til Universitetet.
,

Ved herom at underrette Hr. Etatsraaden, som p. t.

Decanus Facultatis philosophicæ, tilfoier Directionen, at

den, da Privat-Dimittender fra Island ik,ke bor antages

ved Universitetet, med mindre Dimission skeer efter

almindelig eller speciel dertil meddeelt Tilladelse, un-

der Dags Dato har anmodet Stiftsøvrigheden i Island

om, at afgive Betænkning angaaende de Bestemmelser,

som i denne Henseende kunne findes passende efter

de locale Forhold. — Den kgl. Direction for Universi-

tetet og de lærde Skoler den 7. Juni 4836.

Directionen &r Universitetet og de lærde 7. Juni.

Skolers Skrivelse til' Stiftsøvrigheden over Island,

ang. Dimission af islandske Studerende til Kjo-
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benhavns Universitet. Khavn den 7. Juni 1836.

^"^f" - Univ. Dir. Brevb. 1836, Nr. 721.

Ifolge Forordn, af 7. Novembr. 1809 § 100 skal

enhvér Privatlærer, der vil dimittere Studerende til

Universitetet, være forsynet med en dertil af Directionen

udfærdiget Tilladelse.

Imidlertid ere, paa Grund af de locale Forhold,

de fra Island af Privatlærere dimitterede Studerende

blevne antagne til Examen Artium, uden at Tilladelse

til Dimissionen af Directionen har været meddeelt; men

da en saadan Afvigelse fra de almindelige Regler ikke

bor vedblive, og det heller ikke bar staae Enhver uden

Forskjel frit for, at foretage Dimission til Universitetet,

" udbeder Directionen sig Stiftsøvrighedens behagelige

Betænkning angaaende de Foranstaltninger, der kunne

være at træffe, for saavidt muligt efter de locale For-

hold at bringe ovennævnte Bestemmelser i Forordn.

7. Novbr. 1809 § 100 til Anvendelse i Henseende til

Privat- Dimission fra Island. — Den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler den 7. Juni 1836.
r ' *

11. juni. Rentekammer -Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester-Amt, ang. Indskjærpelse af Forbnd

mod Handel med Fremmede. Khavn den 11. Juni

1836. — Publiceret i Gullbringa og Kjosar Syssel (1837)

og i Skaptafells Syssel (1838). — Rentek. lal. Copiebog 12,

Nr. 41.

Kjobmændene Agent F. Svendsen, A. O. ThorlaciuS

m. Fl. af de islandske Handlende, have i et hertil ind-

kommet Andragende af 8. April d. A., hvoraf hoslagt

fdlger Gjenpart, besværet sig over, at fremmede Na-

tioners Skibe, uagtet Bestemmelserne i Forordn, af 13.

Juni 1787, løbe ind i Islands Fjorder, Bugter og Havne,

og der, upaatalt af Ovrigheden, drive Handel med

Landets Indbyggere, hvilket især angives at skulle vær©

Tilfældet paa Vesterlandet, navnlig Dyrafjord og Talk-

nafjord.
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Vi skulde derfor i Anledning heraf tjenstl. anmode 4836.

Hr. Amtm. om, behageligen at ville indskjærpe Indbyg-
N

"^"'^J
gerne i Deres Embedsdislrikt at afholde sig fra slig

ulovlig Handel, ligesom vi derhos udbede os meddeelt

Hr. Amtm' Betænkning om, ved hvilke Forholdsregler

det Paaankede i Fremtiden bedst kunde være at fore-

bygge. — Rentekammeret den 14. Juni 4836 1
.

Kongelig Bevilling for Cand. pharm. J. G. u.Juni.

Moller, til at drive Apothek i Reykjavik. Khavn

den 14. Juni 1836. — Canc. 3. Depart. Registrant

1834-1836, 426b-427 (1836, Nr. 1723). Rubr. i Coll. Tid.

1836, S. 422.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter Cand.

pharm. Johan Georg Moller, hans herom allerund. gjorte

Ansbgning og Begjæring, allern. have bevilget og til-

ladt, saa og hermed bevilge og tillade, at han, som af

Gommissionen for den pharmaceutiske Examen er exa-

mineret, og til et Apothek at forestaae dygtig befunden,

niaa drive Apotheket i Vor Kjobstad Beykjavig paa

Vort Land Island, som han har tilforhandlet sig af dets

forrige Eier Otto Thorarensen, imod at han indtræder

1 den bemeldte Thorarensen ved den hos ham under

30. Mai 4 823 udfærdigede Bevilling paalagte Forplig-

telse, at udrede i aarlig Pension til afgangne Apotheker
v'gfussens Enke, Sophie Vigfussen, 20 Rbd. Solv, samt

forbvrigt paa fblgende Vilkaar:

4) at han af Vort Sundheds - Collegium forsynes

mod Instruction om de behbrige Medikamenter, samt

siden forestaaer Apotheket under vedkommende Amt-

mands Opsigt og Landphysici Tilsyn, hvilken Sidste

°gsaa aarlig visiterer Apotheket paa den anordnede

Maade. — 2) at de 400 Rbd. Sblv aarlig, som allern.

') Ligelydende Rentekammer -Skrivelser ere under samme

Dato afgaaede til de andre Amtmænd i Island. Rentek.

Isl. Copieb. 12, Nr. 42-43.

48*
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1836. ere skjænkede til Medikamenters Indkjob og Uddeling

7~7^ uden Betaling til de Fattige der i Landet, indtil videre

overlades Apothekeren til Administration, imod at han

er ansvarlig for Medikamenternes Anskaffelse, og for

samme aarlig aflægger vedbbrlig Begnskab, som af

Landphysikus revideres, og af vedkommende Amtmand

attesteres, hvorhos han og indtil videre maa nyde 50

Bbd. Solv aarlig som Lon for sig; dog skal dette ikkun

være gjeldende indtil Vi maatte finde for godtatgjore

nogen Forandring i Henseende til forommeldte Belcib,

da han i saa Fald skal være pligtig at underkaste sig

de Bestemmelser, som Vi maatte finde Os foranledigede

til at paabyde.

Thi skal han tilforpligtet være, altid at holde et

forsvarligt Apothek, rettende sig efter de om Apothe-

kerne allern. udgangne Anordninger, og efter den be-

falede Taxt i alle Maader, saavel som og den Eed, han

Os derpaa allerund. gjort og aflagt haver, hvorimod

Vi allern. have bevilget og tilladt, at han maa nyde

de Privilegier, som bemeldte Forordninger omformelde

og tillade Apothekerne at nyde. — Forbydende Alle

og Enhver o. s. v. — Kjbbenhavn den 14. Juni 1836.

[ad mandalum].

17. juni. Cancellie-Plakat for Danmark, ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Danmark og Bremen.

Khavn den 17. Juni 1836. — Bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1837, samt i adskillige

Jurisdictioner i Island, nemlig: Reykjavik (1836), Skaptafells,

Rangarvalla, Arnæs, Gullbringa og Kjosar, Myra og Hnappa-

dals, Isafjords, samt alle Nord- og Oster-Amtets Sysseler paa

Thing« Syssel nær (1837). — Canc. 2. Departem. Registrant

XXXVII, 179b-180 C 1836, Nr. 400*). Original- Aftryk hos

Schultz. Colleg. Tid. for 1836, S. 425-427. Qvart-Forr. for

1836, S. 138—1405 Schou XXI, 347—348.

Plakat for Danmark, angaaende Afdragsrettens Op-

hævelse mellem Danmark og Bremen.
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Efter at Hans Majestæt Kongen af Danmark og Se- 1836.

natet i den fri Hansestad Bremen ere komne overeens 17. Juni.

om, at Afdragsrelten, der ifølge den 18. Artikel i den
~v^*~

tydske Forbundsakt af 8. Juni 1815 og den tydske

Forbundsforsamlings Beslutning af 23. Juni 1817 alt er

ophævet mellem Hertugdommene Holsteen og Lauen-

borg og ovennævnte Hansestad, ligeledes skal være

ophævet mellem Kongen af Danmarks øvrige, ikke til

det tydske Forbund henhdrende, Stater paa den ene

og den fri Hansestad Bremen med dels tilhørende

Gebet paa den anden Side, er der under 28. Marts

d. A. af det kongel. Departement for de udenlandske

Sager, efter dertil meddeelt allerhoieste Bemyndigelse,

derom udstedt en Declaration, som under samme Dato

er blevet udvexlet med en ligelydende af det bremiske

Senat, og hvis Bestemmelser herved bekjendtgjøres til

Efterretning og behørig Iagttagelse.

-I) Af ingen Formues Udførsel fra Kongeriget Dan-

mark og Hertugdømmet Slesvig til den fri Hansestad

Bremen og dens hele underliggende Territorium, saavel

som fra sidstnævnte Stat til Kongeriget Danmark og

Hertugdømmet Slesvig, —- hvad enten saadan Udførsel

foranlediges ved Udvandring, Arv, Legat, Brudeudstyr,

Gave eller i andre Tilfælde — skal nogetsomhelst Af-

drag eller nogen Bortflytningsafgift (jus detractus, cen-

sus emigrationis) oppebæres. — 2) Under denne gjen-,

sidlge Ophævelse ere paa ingen af Siderne de Afgifter

indbefattede, som, uden Hensyn til om Gjenstanden

forbliver i Landet eller ikke, udredes baade af Frem-

mede og Indfødte. — 3) Foranførte Afgiftsfrihed skal

udstrække sig saavel til det Afdrag og den Borlflytnings-

a fgift, der vilde have indflydt i de kongl. Kasser, som

°§saa til Afgifter, der ellers maatte være tilfaldne In-

dividuer, Gommuner eller offentlige Stiftelser. — 4) Be-

stemmelserne i de foregaaende Paragrapher træde i

Kraft fra \. Januar 1836, saaledes, at i Henseende til

Arvemidler bliver den Tid, disse udføres, og ikke den,
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da Arven faldt, at tage i Betragtning. — 5) Den i for-

anfdrte Paragrapher bestemte Afgiftsfrihed har intet

Hensyn til Personer; hvorimod det i denne Henseende

forbliver ved de i enhver af de respective Stater nu

eller i Fremtiden gjeldende Anordninger, forsaavidt de

angaae den Udvandrendes Person og hans personlige

Forpligtelser, og navnlig forsaavidt Krigstjeneste be-

træffer. — Det kongel. Danske CanceNie den 17. Juni

4836.

2i. Juni. Cancellie-Circulaire til samtlige Amtmænd og

Biskopper, ang. Indsamling af ægte Kokopper

til Vaccination. Khavn den 21. Juni 1836. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1837, samt

i adskillige af Landets Jurisdictioner, nemlig Gullbringa og

Kjosar, Isafjords, Hunavatns og Thingo Sysseler, ligeledes i

Aaret 1837. — Canc. 2. Depart. Brevb. 1836, Nr. 2113—2128.

Original -Aftryk som „Circulaire", trykt paa 2 Blade i 4*°.

Coll. Tid. for 1836, S. 466-469 (med Beskrivelse}. Algreen-

Ussings Reskriptsamling for 1836, S. 240—242 (ligeledes med

Beskrivelsen),

Da det er anseet af Vigtighed, at komme i Besid-

delse af en ny Lymphe af ægte primitive Kokopper,

har Hans Majestæt Kongen befalet, at Præster og Land-

mænd skulle opfordres til at være opmærksomme paa

de hos Koerne forekommende Kopper, og anmelde det

for vedkommende Physikus, naar deslige Kopper fore-

komme. - , \:.

Til den Ende er affattet den herhos fdlgende Be-

skrivelse over de ægte primitive Kokopper, og ved at

fremsende et Antal Exemplarer af samme, skulde man

tjenstl. anmode (Tit.) om at foranstalte denne Beskrivelse

omdeelt (N. N.), som derhos maatte opfordres til, naar

saadanne Kopper skulde vise sig hos Koerne, at gjore

Anmeldelse derom for den nærmeste Dyrlæge, hvem

det maatte paalægges at anstille en forelbbig Under-

søgelse af Kopperne, og, naar det maatte bekræfte sig?
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al de ere ægte, da at gjøre videre Anmeldelse derom 1836.

for vedkommende Physikus eller Distriktschirurg, hvor- 21. Juni.

efter En af disse har at indfinde sig paa Stedet, for

deels at anbringe Materien fra Dyret umiddelbart paa

et Menneske, der ei tilforn har været vaccineret, deels

at optage noget af Materien paa Glas, hvilken da snarest

muligt tilstilles Forstanderen for Vaccinations- Institutet

her i Staden, for at kunne gjore Forsøg dermed, lige-

som ogsaa noget af Materien i samme Hensigt bliver

at tilstille Veterinairskolens Forstander. — Det kongel.

Danske Cancellie den 21. Juni 1836.

[Bilag].

Beskrivelse over de ægte primitive Kokopper.

Ved Kokopper forstaaes et Udslet, som indfinder

sig paa Køernes Yver og Patter, ledsaget af mere eller

mindre Feber. De vise sig i Begyndelsen som smaae

fremstaaende Knuder, og medens disse tiltage i Stør-

relse, udarbeides deri en Vædske, som siden bliver

til en Skorpe, der skjuler det underliggende Saar og

falder af ved dettes Lægning. — Det er kun en vis

Art af Kokopper (variolæ vaccinæ veræ), som værne

mod Børnekopper, hvilke man derfor har tillagt Navn

a f ægte Kokopper, som især fremkomme om Foraaret

hos nybære Køer. — De ægte Kokopper vise sig ved

deres Udbrud som smaae rode Knuder, der paa den

S'* Dag ere forandrede til en klar Blegn, som har et

blaagraaagtigt Skær og omgives af en rod Rand. —
Den 7 d0 Dag indeholder Blegnen, der indvendig er

adskilt i flere smaae Afdelinger og har en rundladen,

undertiden noget oval Form, en klar, farvelos, klæbrig

Vædske. — Paa 8de Dag har Blegnen sædvanlig opnaaet

sin største Høide, og har Størrelse af en Ært eller

Lindse; den blaagraaagtige Farve er nu mere tydelig,

°g den røde Rand er bleven forandret til en rød, noget

ophævet bred Ring. — Det er især imellem den 7 de og
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1836. 9
d0 Dag, at der indtræder Febertilfælde, som foraar-

"^^p sage en formindsket Melkgivning, dog uden at Æde-

Jysten eller Droviygningen derved mærkelig forandres. —
Paa den 9 d# Dag begynder Blegnen at falde ind i

Midten, den rode Rand bliver mindre, og lidt efter lidt

fremkommer en brunladen Skorpe. Tilsidst forsvinder

den rode Ring aldeles, og Skorpen falder af henimod

den 44de Dag, men kan dog ogsaa stundom blive sid-

dende til henimod den 30te
.

Saavel Blegnens blaagraae Farve som den rode Rand

ere mindre udmærkede paa morkladne eller sorte Yvere,

Blegnen bliver her mere blaaladen, og i Stedet for Ring

iagttages blot nogen Hævelse omkring, hiin.

Det er Sygdommens regelmæssige Gang: Kokop-

pens indvendige Adskillelse i flere Rum; dens runde,

undertiden noget ovale Form; dens graablaae Farve

samt den rode Rand eller Hævelse, der omgiver samme,

som især afgive Særkjender for de ægte Kokopper.

Koen faaer kun eengang de ægte Kokopper; den

kan vel flere Gange faae et lignende Udslet, men delte

har aldrig de ved de ægte Kokopper anfdrte Sær-

kjender, og værne heller ikke mod Bornekopper, hvis-

aarsag de faae Navn af uægte Kokopper, af hvilke der

gives flere Slags. De uægte Kokopper have en hastigere

Gang, forlobe ei saa regelmæssig, sætte for Skorpe og

have altid en lysere eller en mbrkere Farve end de ægte;

disse ere de sikkreste Adskillelsestegn mellem dem

og de ægte.

25. Juni. Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Salg af den Garda Kirke til-

hørende Halvgaard RauSkollstadir. Khavn den

25. Juni 1836. — Rentek. hl. Copieb. 12, Nr. 90.

Frederik den Sjette <fcc. V. S. B. Efter Eders derom

indkomne Forestilling have Vi allern. bevilget og tilladt,

ligesom Vi hermed, i Overeensstemmelse med den un-

der 15. August 4806 afgivne allerhdieste Resolution,
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bevilge og tillade, at den Garde Kirke paa Alptanæsset 1836.

i Guldbringe Syssel i Islands Sonder- Amt tilhorende ^TTT^
ii .

,
_ „ _ 25. Juni

Halvgaard Raudkollstad, af Dyrhed 8 Hundreder, med
1V2 Leieqvilde, maa afhændes til Eieren af den anden

Halvdee! af bemeldte Gaard, Repstyrer Thord Johnsen,

for en Kjobesum af 300 Rbd. r. S., som til Eder bliver

at indbetale, for dernæst at indsættes i Vor Kasse til

Forrentning, til bestandig Fordeel for fornævnte Kirke,

samt idvrigt imod at Kjoberen afholder alle med Kjobet

forbundne Omkostninger.

Hvorefter i Eder allerund. have at rette, og Ved-

kommende det Fornødne til Efterretning og Bekjendt-

gjorelse at tilkjendegive. — Befalende Eder Gud! —
Skrevet i Vor kongelige Residentsstad Kjbbenhavn den

25. Juni 1836 [ad mandatum] \

Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over 2. Juli.

Island og Amtmanden i Vester-Amtet, ang. For-

slag om aarlig Opsamling af Fattigkasse - Be-

holdninger. Khavn den 2. Juli 1836. — Canc.

3 - Depart. Brevbog 1836, Nr. 2577—2579. Algreen-Ussings

fteskriptsamling for 1836, S. 255—257.

Foranlediget af et Andragende fra en Sysselmand

under Islands Nord- og Ost-Amt, om at det ved

Lov maatte bestemmes, at enhver Fattigcommune paa

Island i bedre Aar, eller naar den ikkun havde faa

ved Rentek. Skriv. s. D. til Stiftsøvrigheden over Island

tilstilles den ovenstaaende Reskript til Indløsning af Kjtf-

beren inden 6 Uger for 6 Rbd. r. S. (Plak. 23. Novbr.

1827), med Tilféiende, at Kjbbesummen skulde ind-

sættes paa Rente i Henhold til den under 28. Septembr.

1822 folede Foranstaltning. Under s. D. er ogsaa denne

Foranstaltning anmeldt for Kammer -Cancelliet, for ved

næste Maanedsforestilling at erhverve kongelig Approbation

derpaa. Ligeledes er en Anmeldelse afgaaet til Sportel-

kassereren og til det Danske Cancellie. Isl. Copieb. 12,

Nr. 91—94.
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1836. Fattiglemmer at forsorge, skulde oplægge saa meget af

2. Juli. Fattigkassens Indtægter hvert Aar, som kunde svare

lil et Fattiglems fuldkomne Forsorgelse i et Aar, hen-

stillede Amtmanden over bemeldte Amt i December

1834 til Cancelliet, om det ikke maatte være hensigts-

mæssigt at bestemme, at der til uforudsete Udgifter og

til de respeclive Fattigkassers Forogelse skulde, efter

foregaaende Correspondence imellem vedkommende Sys-

selmand og Amtmanden, foruden det til de visse Ud-

gifter Fornbdne, paalignes ethvert Rep, i Forhold til

dets Stbrrelse og Forfatning, saa meget i aarligt Extra-

bidrag til uforudsete Udgifter ved Faltigvæsenet, og i

al Fald til at oplægges i Fattigkassen, som kunde med-

gaae til eet eller to Fattiglemmers aarlige Under-

holdning.

Cancelliet svarede herpaa, at ligesom det provi-

soriske Reglement for Fattigvæsenets Restyrelse af 8.

Januar 1834 ikke hjemler nogen Ligning til Fattigvæ-

senet udenfor dets actuelle Fornbdenheder, blot for,

ved et Oplag, at sikkre det en Ressource i mindre hel-

dige Tider, saaledes fandt man Betænkelighed ved at

andrage paa en Bestemmelse som den foreslaaede, der,

foruden at medfbre en ny Byrde for Fattigdistrikterne,

neppe vilde indeholde den Betryggelse, som derved

tilsigtedes, navnlig fordi oplagte Pengecapitaler, om de

end iovrigt vare nok saa vel sikkrede, dog, naar Uaar

maatte indtræffe paa Island, ei afgive tilstrækkelige

Midler til at afværge Ulykken, da selve de umiddel-

bare Subsistentsmidler da kunde komme til at mangle,

uden at kunne erholdes for Penge.

, Med Hensyn hertil har imidlertid Amtmanden over

Nord- og Ostamtet i en nu hertil indkommen Forestilling

yttret, at det yderst sjeldent vilde være Tilfældet, at

Levnetsmidler ikke skulde være at erholde for Penge,

da der næsten paa samtlige Handelssteder hvert Efter-

aar findes betydelige Beholdninger af Kornvarer, og

vedkommende Fattigforstandere, selv om saadanne Be-
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holdninger ikke havdes, stedse vilde om Sommeren 1836.

kunne erholde Levnetømidlerne tilkjobs i Handelstiden/

naar de forudsee, at der til Vinteren vil indtræffe Nod

imellem Beboerne. — Han har derhos bemærket, at

Extrabidraget maaskee for en stor Deel kunde præ-

steres ved levende Creature, hvilket navnlig vilde være

det letteste for Bonden, naar han manglede Foder til

dem, han havde, og altsaa maatte forudsee, at han

nbdsagedes til at nedslagte eller sælge endeel af dem.

Dersom Fattigvæsenet da ikke, hvad efter Amtmandens

Formening yderst sjeldent vilde blive Tilfældet, kunde

faae de præsterede Creaturer solgte, maatte disse slag-

tes og nedsaltes, og i sin Tid anvendes til Natural-

Understottelse til Trængende. — l Henhold hertil har

oftmeldte Amtmand gjentaget sit tidligere Forslag, hvis

Bealisation han anseer for at være af den stOrste

Vigtighed.

Paa Grund heraf har Gancelliet ikke villet undlade

tjenstl. at udbede sig Hr. (Tit.) behagelige Yttringer om,

hvorvidt De maatte finde det tilraadeligt, at sbge ud-

virket en Bestemmelse som den proponerede. — Det

kgl. Danske Cancellie den 2. Juli 4836.

Cancellie - Circulaire til samtlige Amtmænd, 2. Juli.

ang. aarlige Indberetninger om Revaccinationen.

Khavn den 2. Juli 1836. — Canc. 3. Depart. Brevbog

1836, Nr. 2593—2626. Original - Aftryk som „Circulaire", 2
Blade i 4*°. Coll. Tid. for 1836, S. 469—470. Algreen-Us-
sings Reskriptsamling for 1836, S. 253—254.

Efter at Cancelliet, ifblge Hans Majestæts allerhoieste

Befaling, har taget under Overveielse, hvad der kunde
Vfiere at foranstalte for aarligen at erholde Oplysning

orn Antallet af de Revaccinerede, samt komme til Kund-
skab om de Virkninger, der maatte have viist sig af

Revaccinationen, og efter i denne Anledning at have

brevvexlet med det kgl. Sundheds- Collegium, skulde
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man, til det nævnte Oiemeds Opnaaelse, tjenstl. have

(Tit.) anmodet om at paalægge alle praktiserende Læger

og autoriserede Vaccinateurer, aarligen tilvedkommende

Physikus eller Distrikts-Chirurg at indsende, foruden de

allerede paabudne Vaccinationslister, særskilte Lister:

a) over alle af dem Revaccinerede, med tilfoiet Be-

mærkning, om Vaccinen har været ægte, uægte eller

ikke slaaet an, og om Revaccinationen er foretaget een

eller flere Gange; og b) over alle af dem behandlede

Syge med Kopper, med Bemærkning, om disse have

været ægte, modificerede eller uægte, og om disse

Syge for have været revaccinerede, blot vaccinerede

eller ikke vaccinerede. — (Tit.) ville derhos behage at

paalægge vedkommende Physikus, af disse Lister at

forfatte Generallisler, hvilke aarligen blive at indsende,

tillige med Medicinal-Indberetningerne, til det kongelige

Sundheds- Collegium, som derefter i en allerund. Be-

retning, som indsendes igjennem Cancelliel, vil med-

dele de Oplysninger om Revaccinationen, der saaledes

modtages. — Det kongel. Danske Gancellie den 2. Juli

1836. li

30. juli. Cancellie - Skrivelse til Amtmanden i Vester-

Amtet, ang. Fortolkning af nogle Bestemmelser i

Fattigreglementet. Khavn den 30. Juli 1836. —
Publiceret i Dala, Hunavatns og Norder-Mula Sysseler 1837.

Canc. 3. Depart. Brevb. 1836, Nr. 3080. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1836, S. 285—286. — Islandsk: Sunnan-

p6st. 1838, S. 88 Anmærkn.

I Skrivelse af 20. Oktober f. A. har Hr. Amtro.

andraget, at den i Reglementet for Fattigvæsenets pro-

visoriske Indretning og Bestyrelse i Island af 8. Ja"

nuar 1834 § 6 indeholdte Bestemmelse, at naar Nogen har

været bosat eller tjenende i et Fattigdistrikt tilsammen i &

Aar, efterat have opnaaet 16 Aars Alder, uden der at

have nydt nogen Understøttelse af Fattigvæsenet, skal

L
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han sammesteds være berettiget til Forsørgelse, er 1836.

blevet fortolket paa forskjellig Maade, idet Nogle have 30. Juli.

antaget, at bemeldte Forskrift skal forstaaes om de
'

fbrste 5 Aar efterat den Paagjeldende har fyldt sit 16de

Aar, men Andre, at derved sigtes til de sidste 5 Aar,

han har opholdt sig i vedkommende Commune, og at

der ligeledes har fundet Meningsulighed Sted i Hen-

seende til Spdrgsmaalet om, hvorvidt det er en Be-

tingelse for, at Nogen kan erhverve Forsbrgelsesret i

en Commune, at han der har opholdt sig uafbrudt i

5 Aar.

I Anledning heraf skulde Cancelliet tjenstligst melde,

at man bifalder den af Dem yttrede Formening, at al-

tid det sidste Sted, hvor en Person, inden han blev

trængende til Fatlighjelp, har haft et til Forsorgelses-

sted qualificerende Ophold, maa være det, som For-

sørgelsen paaligger, og at den Paagjeldende altid skal

ansees forsbrgelsesberetliget i den Commune, hvori

han har opholdt sig uafbrudt i de sidste 5 Aar.

Ved at forelægge Cancelliet forannævnte Spbrgs-

niaal til Afgjbrelse, har Hr. Amtm. andraget, at det oven-

tneldte Reglements Forskrift i § 2 om, at Fattigvæsenet

i enhver Commune skal bestyres af Repstyreren, dog

under Medvirkning af Sognepræsten, har medfdrt at

Præsterne, der forend Reglementet udkom vare For-

lænd i Fattigvæsenets Bestyrelse, nu ansee sig fri-

tagne for enhver activ Deeltagelse i samme, navnlig

forsaavidt angaaer Tiendens Fordeling, Extrabidragets

Fastsættelse, Regnskabsvæsenet og andet Skriverie m. m.,

hvilket har meget skadelig Virkning, da Repslyrerne

sjeldént ere istand til paa egen Haand og alene at be-

styre Falligvæsenet, og besbrge det Skriverie og den

^egnskabsfbrelse, som dermed er i Forbindelse. —
Med Hensyn hertil skulde man lige tjenstligst tilmelde

H p
. Amtm. til behagelig Efterretning og fornoden Foranstalt-

mng, atPræsterne ikke ved den omhandlede Bestemmelse
ere udelukkede fra eller fritagne for fremdeles at vise

\
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1836. activ Deeltagelse i Fattigvæsenets Bestyrelse, og i Sær-

^T^T?^ deleshed at deeltage med Repstyrerne i Fordelingen

af Tienden, Extrabidragets Paaligning samt Bestemmel-

sen af den Maade, hvorpaa Fattiglemmerne skulle for-

sørges, og være Repstyrerne behjelpelige i Protokol-

fOrelsen, Regnskabets Aflæggelse og (ivrige Skriverie,

forsaavidt fornodent gjores. — Det kgl. Danske Can-

cellie den 30. Juli 1836.

26. August. Directionen for Fond. ad usus publicos Skri-

velse til stud. juris Jonas Hallgrimsson, ang.

Understottelse til det naturvidenskabelige Sta-

dium. Khavn den 26. August 1836. — Missi-

vebog for Fonden ad usus publicos 1. Januar 1836 til 81.

Marts 1838, S. 164.

Paa en herfra allerunderd. nedlagt Forestilling har

det under 6. d. M. allern. behaget Hans Maj 4

. Kongen

at resolvere saaledes:

aVi ville allernaadigst have Studiosus Juris Jonas

Hallgrimsen, til hans naturvidenskabelige Studiers

Fremme, lilstaaet af Fonden ad usus publicos en Un-

derstottelse af 150 Hbd. Sblv aarlig i 3 Aar, fra inde-

værende Aars Begyndelse at regne".

Hvilket herved meldes Dem til Efterretning, med

Tilfbiende, at Belobet for det fbrste halve Aar er an-

viist til Udbetaling af Zahlkassen. — Directionen for

Fonden ad usus publicos den 26. August 1836.

s. septbr. Kongelig Resolution ang. en Expedition af

franske Videnskabsmænd i Island. Frederiksberg

den 3. Septembr. 1836. — I Rentekammerets Fore-

stilling 30. August berettes, at i sidstafvigte Aars Foraar havde

Prinds Christian Frederik tilskrevet Kammeret, at han af Præ-

sidenten for det franske geologiske Selskab i Paris, Boué, var

bleven anmodet om, at bevirke Regjeringens Anbefaling for en

fransk Geolog, Eugéne Robert, som vilde bereise Island i

-
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samme Aars Sommer, hvilken Anbefaling ogsaa Kammeret gav -1836.

til Amtmændene. Robert ankom den 11. Mai 1835 til Reykja- 3. Septbr.

vi'k, paa den franske Corvette La Recherche, Capt. Tréhouart.—-v-^^

Med ham fulgte Paul Gaimard, medecin de la marine de pre-

mier classe, chevalier de la legion d'honneur, der især lagde

sig efter Zoologien. Robert og Gaimard bereiste i Sommerens

Lob den vestlige og endeel af den sydlige Kant af Landet, og

vare vel tilfreds med deres Modtagelse og det vundne Udbytte.

Den 23. August kom Recherche tilbage for at hente dem,
"

Dette Skib var, efter Tréhouarts Meddelelser, udsendt, deels

til at have Opsigt med de franske Fiskere, deels til at søge

Spor af en Brig La Lilloise, som i Aaret 1832 havde været

sendt til de nordlige Have, men ikke var vendt tilbage. Af
dette Skib var intet Spor fundet i Island, men den grønlandske

Kyst kunde man paa Grund af Isen ikke undersøge. Den 1.

Septbr. gik La Recherche tilbage til Cherbourg.

Efter Stiftamtmand Kriegers Indberetning kom Corvetten

Recherche i Mai 1836 igjen, og landsatte nogle Mænd, der

udgjorde en „Commission scientifique d'Islande et de GroSn-

land", bestaaende af syv Medlemmer, nemlig:

Paul Gaimard, som Præsident; Victor Lottin, lieutenant

de vaisseau, chevalier de la legion d'honneur
;
Eugéne Robert

;

August Mayer, peintre; Xavier Marmier, Literateur; Raoul

Angles, meteorolog, og Louis Bevalet, dessinateur et prepa-

rateur d'histoire naturelle.

Denne Expedition var ifølge Gaimard foranlediget ved de

forrige Aar vundne interessante Resultater. Han selv havde

Zoologien og Medicinen som Fag, samt den almindelige Di-

rection af Commissionens Forhandlinger; Lottin skulde an-

stille Undersøgelser med Hensyn til Physik og Hydrographie;

Robert ligeledes angaaende Botanik, Mineralogie og Geologie;

Marmier havde allerede lært Dansk og oversat Oehlenschlægers

Correggio, og vilde nu gjøre sig bekjendt med det islandske

Sprog og dets Literatur; — Mayer vilde tegne de vigtigste

Prospekter; Angles anstille meteorologiske Undersøgelser, og

bevalet præparere Fugle og eftertegne naturhistoriske Gjen-

stande. Islands sydlige og østlige Deel skulde bereises i denne

Sommer, indtil ultimo August, da Expeditionen vilde vende

tilbage, for næste Foraar at reise til Kjøbenhavn, hvor ad-

skillige fornødne Oplysninger skulde indhentes forinden Com-
fissionens Værk om Island kunde udgives.

Som Beviis for Paaskjønnelse af den forekommende Mod-

*
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1836. tagelse, Expeditionen havde nydt i Island, havde Gaimard i

3. Septbr. den franske Konges Navn ladet tilbyde en ung videnskabelig

— dannet Islænde/ Ophold og Underviisning i Paris paa Regje-

ringens Regning, hvilket Subjekt Biskoppen skulde vælge.

Betydelige Foræringer af Bb'ger vare sendte til Bibliothekerne

i Reykjavik og paa Bessastad, og til det sidstnævnte en Glo-

bus af Skind, til at opspændes med Luft. Stiftamtmanden og

Biskoppen havde erholdt hver et brillant Taffeluhr og Thee-

Service, samt tvende Kasser fine Vine, hvorhos Biskoppen til-

lige en brillant Saddel med tilhb'rende Bidsel. — Endvidere

havde ^Commissionen medbragt et i Frankrig tilhugget lidet

Huus, bestemt til Observatorium for Lottin, der var opsat ved

Reykjavik, men skulde siden, iftflge Gaimards Yttring, over-

lades det Offentlige i Island, tilligemed endeel særdeles kost-

bare Instrumenter, for at Observationerne siden kunde fort-

sættes, enten af Landphysikus eller Andre.

Foruden disse, i den franske Konges Navn overbragte

Foræringer, havde Gaimard fra det franske Marineministerium

overbragt en Medaille for ædel Daad og 200 Francs til tvende

Islændere, Paul og Odd Johnsen, for Redning af fem skib-

brudne franske Matroser.

Ittvrigt havde Gaimard tilstillet Landphysikus frisk Vaccine,

hvilken var kommen til stor Nytte, da der just iaar var an-

kommen en Koppepatient med Handelsskibene fra Khavn.

Capitain Tréhouart havde yttret til Stiftamtmand Krieger,

at han i forrige Aar havde erfaret, at Mange blandt Mand-

skabet paa Fiskerskibene blive syge af Strabadser, og i Sær-

deleshed derved, at de ved den idelige Optrækken af Fiske-

linerne saaves i Hænderne. Derfor ansaae han det for onske-

ligt, at et Sommer-Hospital blev oprettet for disse Mænd paa

Vesterlandet, navnlig ved Dyrafjord. Stiftamtmanden yttrede, at

dette Hospital kunde bestyres af Distriktschirurgen og være

til Afbenyttelse for alle fremmede Nationers Fiskerskibe. Ste-

det kunde blive til et Samlingspunkt, hvor alle Fiskerskibene

kunde forsyne sig med Proviant og Vand, og Smugleriet paa

Kysterne vilde derved af sig selv forsvinde.

Mindre hensigtsmæssigt fandt Stiftamtmanden et andet af

Tréhouart og Gaimard fremsat Forslag, at der i Island skulde

ansættes en fransk Consular-Agent i Sbnderamtet, hvilket

Stiftamtmanden fandt overflødigt, da de ordentlige Ovri^heder

kunde besorge det Nødvendige ifblge Stiftamtmandens Mening,

i de iOvrigt sjelden forekommende Tilfælde.

å
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Rentekammeret forbeholder sig nærmere Yttringer i An- 1836.

ledning af Forslaget om Oprettelsen af et Hospital for frem- *

mede Fiskere, men yttrer sig bestemt imod Ansættelse af en
Septbr,

fransk Consular-Agent, som deels overflødig, deels af den Art,

at den findes „ogsaa at kunne lede til betænkelige Følger". —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1836 D, Nr. 357.

Vi have med allernaadigst Tilfredshed seet, hvad

der i indbemeldte Henseende er foretaget, og finde Os

ikke foranlediget til for Tiden at befale nogen yder-

ligere Foranstaltning. — Frederiksberg den 3. Sep-

tembr. 1836.

Bekjendtgj oreise fra Finants - Deputationen, 9. septbr.

ang. Udmyntning af Sfllv - Skillemynt. Khavn

den 9. Septembr. 1836. — Bekjendtgjort i Reykjavik

1836, og 1837 i flere af Landets Jurisdictioner: Skaptafells

Syssel, Vestmanncterne, Arnæs, Gullbringa og Kjosar, Borgar-

fjords, Myra og Hnappadals, Snæfellsnæs, Dala, Isafjords,

samt alle Nord- og Oster- Amtets Sysseier. Original - Aftryk

hos Schultz: a) paa Dansk alene, 2 Blade i 4*°; b) paa

Dansk og Islandsk, ligeledes 2 Blade i 4 t0
. Paa den forste

Side Titelen, overst paa Dansk, derunder paa Islandsk, Resten

af Titelen paa Islandsk. Paa anden Side den danske Text

med Underskrifter og Sigillatur, paa tredie Side den islandske

Text uden Underskrifter
5

fjerde Side blank. Coll. Tid. for

1836, S. 649. Qvart-Forr. for 1836, S. 227—228; Schou

XXI, 425. — Islandsk: Original- Aftryk hos Schultz, med
den danske Text (see ovenfor).

Bekjendtgjorelse angaaende Sblvskillemynt paa 2,

3 og 4 Rigsbankskilling.

Ved allerhoieste Resolutioner af J.Junii og 6. Sep-

tember dette Aar har Hans Majestæt allernaadigst be-

stemt, at der, tildeels for at afhjælpe Savnet af Skille-

mynt paa Island, i Overeensstemmelse med Forordn.

^ 30. Marts 1836 § 7, maa udmyntes 2, 3 og 4 Rigs-

bankskillinger til 2J ttigsbankdaler paa Marken fiin, 4

X. B. 49



770 Bekjbndtg. ang. Skillemynt.

1836. Skillinger af 4lbdigt S8Iv, 3 Skillinger til 3 Lod 4 2

^^""T~" Green og 2 Skillinger til 3 Lod 6 Green; at denne

Skillemynt skal gaae og gjælde i Danmark og Hertug-

dommerne Slesvig og Holsteen efter dens paalydende

Værdi i alle Betalinger i rede Sblv, dog at Ingen er

forpligtet til deraf at modtage mere end 32 Rbsk. ad

Gangen, og at Præget paa denne Mynt skal være paa

Adversen: det kongelige Navnetræk, paa Reversen:

Værdien, foruden Aarstal og Myntmærke.

Hvilket til alle Vedkommendes Eflerretning herved

bekjendtgjores. — De Deputerede for Finantserne, den

9. Septembr. 4 836.

Augl^sing vibvfkjandi 2, 3 og 4 rikisbånkaskild-

fnga smapenfngum f silfri.

Meb allrahæstum lirskuroum af 4. Juni og 6. Sept-

ember jjessa års hefir Hans Håtign Konungurinn allra-

nåougast åkvarbab, ab nokkru leyti til ab fråbægja små-

myntar skorli å Islandi, samkvæmt tilskipuninni af 30.

Martsf 4836 § 7. ab myntast megi 2, 3 og 4 rikis-

bånkaskildlnga smépenfngar, til 24 rfkisbénkadala å

skira mbrk, ferskildfngar af fjogra I6ba silfri, j)riskild-

ingar til 3 16ba og 4 2 grana, og tviskildfngar til 3

16oa og 6 grana; ab pessiv småpen/ngar eigi ab ganga

og gilda i Danmbrku og hertogadæmunum Slésvlk og

Holstein, meb Jyvi verbi, hvaruppå j)eir hljéba, f alls-

konar greibslum l reibu silfri,
J)6 svo, ab enginn skyld-

ist til ab veita viblbku meiru af {>eim en 32 rikis-

bånkaskildingum i einu; og ab stimpill j)essarar myntar

skuli vera: å abhverfunni, hib konunglega fangamark,

en å uthverfunni verbib, asamt årstali og myntarmerki.

Hvab eb hérmeb auglysist til allra hlutabeigenda

abgæziu. — Finants-Deputatiénin, J>ann 9. Septembr.

4836.
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Rentekammer • Skrivelse til Amtmanden over 1836.

Islands Nord- og Oster-Amt, ang. Erlæggelse af loTs^tbT

Mandtalsbogs - Afgifter med Vadmel og Skind.

Khavn den 10. Septembr. 1836. — Rentek. isi.

Copieb. 12, Nr. 188.

Efterat Kammeret har brevvexlet med Stiftamtmand

Krieger og Amtmand Thorsteinson i Anledning af den

med Hr. Arntm.* behagelige Skrivelse af 26. August

f. A. hertil indkomne Forespbrgsel fra Sysselmand Tho-

rarenseu i Skagafjords Syssel, om, hvorvidt Sysselets

Beboere kunne ansees berelligede til at erlægge en

Deel af deres Mandtalsbogs-Afgifler med Vadmel og

Skind, uagtet disse Artikler nu ikke længere ere saa

gængse Flandelsarlikler som forhen, skulle vi tjenslligen

anmode Hr. Amtm. om, behageligen at ville tilkjende-

give fornævnle Sysselmænd, at Skind og Vadmel ikke

kunne ansees for saa uafsættelige, at det kan nægtes

Vedkommende at betale de ovennævnte Afgifter i disse

Slags Varer. — Rentekammeret den 4 0. Septbr. 1836.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden over Is- 13. Septbr.

land, ang. Forandring af et Amts-Dekret. Khavn

den 13. Septembr. 1836. — Canc.S. Departem.

Brevb. 1836, Nr. 3742.

I et ved Hr. Stiftamtm.' Skrivelse af 48. Juli d. A.

hertil indsendt Andragende har Sysselmanden i Arnæs

Syssel, Kammerraad Melsted, besværet sig over, at den

kongel. islandske Landsoverrel ved Dom af 16. Mai

sidstleden har kjendt den af ham i en Sag, anlagt af

Thorstein Jbrundarson mod Tjenestekarl Gottsveinn

Gottsveinsson belræffende reelle Injurier, under 22.

December f. A. inden Arnæs Syssels Politieret afsagte

Dom uefterrettelig, og anordnet Juslitsactions Anlæg

imod bemeldte Tjenestekarl, uagtet den constituerede

Amtmand, nu afgangne Landsoverrets-Assessor Kammer-

49*



772 Canc. Skriv. ang. et Amts-Dekret.

\ 836. raad Finsen under 21. Oktober f. A. havde dekreteret,

l^Septbr"
at ^ er ^ e ^anc* les Anledning til fra det Offentliges

Side at instituere Tiltale i Sagen, samt at det derefter

ved et af den senere constituerede Amtmand, Lands-

overrets-Assessor Sveinbjbrnsen, under 4 7. Mai d. A.

afgivet Dekret er bleven ham paalagt, i Henhold til

Overretsdommen, at foranstalte Gottsveinsson justitia-

liter tiltalt, hvisaarsag han har anholdt om, at meer-

bemeldte Overretsdom maa foranstaltes indanket for

Hbiesteret.

Foranlediget heraf skulde man, ved at remittere

hosfolgende Bilage, til Efterretning og videre Foran-

staltning tjenstligst melde, at det sidstnævnte Amts-

dekret af M. Mai sidstleden indtil videre bliver at

sætte i Bero, og at Sagen bor indankes for Hbiesteret.

Det kgl. Danske Gancellie den 4 3. Septbr. -1836.

17. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Ve-

ster -Amtet i Island, ang. Opfiskning af blinde

Ankere. Khavn den 17. Septembr. 1836. —
Publiceret i Myra og Hnappadals Syssel 1837. Canc. 3. De-

part. Brevb. 1830, Nr. 3771. Algreen-Ussings Reskriptsaml.

1836, S. 344.

Hr. Amtm. har i Skrivelse af 3J. Marts d. A. an-

draget, at der, sam Fblge af, at Lods B. Petersen un-

derhaanden har ladet bortsælge et af ham opfisket

Anker med Toug, som Skipper Hillebrandt paa en

Reise fra Norge til Stykkesholm formedelst haardt Veir

havde seet sig nbdsaget til at kappe under en O,

kaldet Hdskuldsb, uagtet Kjbbmand Kolbeinsen, der

skal have fourneret Skipperen med et andet Anker,

imod derfor at erholde det forliste, om hvis Opbjerg-

ning bemeldte Lods var bleven anmodet, havde gjort

Paastand derpaa, mod at betale en billig Bjergelbn,

er opstaaet Tvist mellem bemeldte Kolbeinsen og hans

Fader paa den ene Side, og Kjbberen af det omhand-



Canc. Skriv. ang. Opfiskning af Ankerb. 77a

lede Anker paa den anden Side, Capelian Bjarnesen, 1836.

i hvilken ogsaa vedkommende Sysselmand er bleven "TTTT^r'
. . .. , .

17 - Septbr.
indviklet; og har De, for at forebygge, at denne Sag

skal blive henviist til Afgjorelse ved Domstolene, hvilket

i flere Henseender ansees utilraadeligt, henstillet, om
ikke Plakat H. November 1 828 kunde blive at an-

vende i nærværende Tilfælde, hvorhos De, for det Til-

fælde, at denne Indstilling ikke maatte blive bifaldet,

har andraget paa, at fornævnte Plakat, med de for-

nødne Modificationer, maa blive udvidet til at gjelde for

Island.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at

tilmelde Dem, at da ingen af de om blinde Ankeres

Opfiskning ellers givne Bestemmelser ere gjeldende paa

Island, og den ommeldte Plakat i alt Fald kun med be-

tydelige Modificationer kunde gjores gjeldende der, har

man, da ogsaa det kgl. Rentekammer og det kgl. Ad-

miralitets- og Commissariats- Collegium heri have er-
w

klæret sig enige, ikke fundet sig foranlediget til at an-

drage paa dens Udvidelse til Island, saameget mindre,

som med Ankere, som der findes, forholdes efter Plak.

4. Mai -1778 og 24. April 4 84 9, og da som en Fblge

heraf Plakaten ikke kan blive at anvende i nærværende

Sag, skjonnes der ikke at være anden Udvei, end at

der, saafremt ikke mindelig Forening kan opnaaes,

gaaer Dom i Sagen. — Det kgl. Danske Gancellie den

\7. Septembr. 4 836.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over 17. Septbr.

Island, ang. Brugsjord for Distriktschirurgen paa

Vestmannoerne. Khavn den 17. Septembr. 1836.

— Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 217.

I et os med Hr. Stiftamtm.*
1 Betænkning af 8. i f. M.

tilstillet Andragende anholder Distriktschirurgen paa

Vestmannbe, Bataillonschirurg Bolbroe, om at vorde

tillagt en fri Embedsjord, og at denne maatte fremdeles



774 Rentek. Skriv. ang. Læge paa Vestmannobrne.

4836. tilligge dette Distriktschirurgikat, samt derhos foreslaaet

T^T^T" »*1 dette Brus en af de koneelige Jorder sammesteds,
17. Septbr. c ° n 7

Kornhol, Midhus eller Gjabakki, som bekvemmest si-
i

•

tueret for Distriktschirurgen.

Da imidlertid Lægeposten paa Vestmannbe er blot

^
interimistisk, kan Kammeret ikke indlade sig paa at

udvirke nogen fast Embedsjord allernaad. tillagt dette

Embede, derimod tillader Kammeret, efter de oplyste

Omstændigheder, paa forventet allernaad. Approbation,

at en af de nævnte Gaarde, forsaavidt samme maatte

være eller blive fæsteledig, overdrages Distriktschirurg

Bolbroe til fri Afbenyttelse i 3 Aar, fra Fardag 1 837 at

regne. Hvilket vi ikke skulde undlade tjenstl. at melde

Hr. Stiflamtm. til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse for saavel Distriktschirurg Bolbroe som

Sysselmanden paa Vestmannoe, og udbede vi os der-

efter i sin Tid meddeelt Underretning om, hvilken af

de nævnte 3 Gaarde der saaledes, efter Hr. Stift-

amtm." Foranstaltning maatte blive udlagt til det om-

meldte Brug. — Rentekammeret den 47. Septembr. 4836.

i?. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Afkortningsfrihed for Stiftamtmandens

Gage. Khavn den 17. Septembr. 1836. —
Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 208.

Da den Hr. Stiftamtmanden ved allerhoieste Reso-

lution af 17. Januar 1829 allernaadigsl tillagte afkort-

ningsfrie Gage, 1500 Rd. Solv, er ved allerhoieste Re-

solution af 2. Oktbr. 1 832 lilslaaet Dem, tilligemed de

ved sidstnævnte Resolution bevilgede Gagetillæg, uden

al Afkortning, men Land fogden i Island desuagtet ved-

bliver at decourtere Dem de ved Anordningerne af 31.

Januar 1691 og 10. Oktober 1699 bestemte 1^8 pCt.

i de ovennævnte Dem oprindeligen i 1829 tillagte 4500

Rd. Salv, har Hr. Stiflamtm., med Hensyn til Bestem-
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melserne i den kgl. Resolution af 2. Oktober 1832, i 1836.

behagelig Skrivelse af 20. Juli d. A., formeentDem fri-
v

\ ^ ti

taget for denne Decourt for Deres hele Embedstid, og

i den Henseende begjært Kammerets Resolution.

I Anledning heraf skulle vi ikke undlade tjenslligen

at melde, til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjbrelse for Landfogden i Island, at da den Hr. Stift-

amtmanden tillagte fulde Gage er ved allerhoieste Re-

solution af 2. Oktober 4 832 tilstaaet Dem uden al Af-

kortning, vil ovennævnte Decourt af iVspCt. ogsaa for

de Dem oprindeligen allernaad. tillagte 1500 Rd. Solv

bortfalde fra sidstnævnte Resolutions Dato, hvoraf folger,

at hvad der saaledes maalte være Hr. Stiftamtmanden

uretteligen decourteret fra 2. Oktober 1832, bliver at

godtgjore Dem af Islands Jordebogskasse. — Rente-

kammeret den 17. Septembr. 1836.

Cancellie-Plakat ang. Qvartals-Cours. Khavn 20. septbr.

den 20. Septbr. 1836. — Publiceret i Reykjavik By

1836, men ikke i andre Jurisdictioner i Sonder-Amtet 5 i Syno-

dalforsamlingen i Juli 1837, ligeledes samme Aar i Myra og

Hnappadals, Snæfellsnæs, Bardastrands, Isat] ords, Hunavatns,

Oefjords og begge Mula Sysselerne, og skulde være gjeldende

1 Island for det tørste Halvaar (1. Januar til 30. Juni) 1837

(Plak. l). Mai 1819). Canc. 2. Depart. Registr. XXXVII,

263^264 (1836, Nr. 586b). Original - Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. for 1836, S. 609. Qvart-Forr. for 1836, S. 228-229;

Rubr. hos Schou XXI, 425.

Plakat, angaaende Qvartals- Coursen for Oktober,

November og December Maaneder 4836.

Af den i Overeensstemmelse med det kongelige

aabne Brev af 6. April 1818 til Qvartaiscoursens Be-

stemmelse anordnede bestandige Committée er den

Cours, hvorefter Rigsbanksedler i Oktbr., Novbr. ogDecbr.

Maaneder 1836 skulle modtages i alle de Solvbeta-

Hnger, der, efter allerhbistbemeldte aabne Brev, kunne
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4836. afgjb'res med Rigsbanksedler, bestemt til 200 imod

^00 Species eller 200 Rbdlr. Solv, saa at 1 Rbdlr.
20. Septbr. r 7

Stflv i alle foranforte Tilfælde kan betales med \

Rbdlr. Seddel.

Hvilket herved kundgjores til alle Vedkommendes

Underretning. Det kongelige Danske Gancellie den 20.

Septembr. 4836.

t

21. septbr. Kongelig Resolution ang. Erlæggelsesmaaden

af Jordafgifterne af det kongelige Jordegods i

Vester-Amtet. Khavn den 21. Septembr. 1836.

— I Rentekammerets Forestilling 13. Septbr. gjentages den

forhen ved kgl. Resol. 20. Decbr. 1826 og 14. Marts 1832 an-

férte Grunde for Evaluation af Afgifterne af det kgl. Jorde-

gods under Vester-Amtet efter en lavere Taxt. Amtmanden

havde nemlig anfOrt, at der ingen Grund var til at gjc5re For-

andringer i de ovennævnte Resolutioner; dog mente Kamme-
ret, at man burde sætte en Grændse for Eftergivelsen, og

foreslaaer derfor tre Aar. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1836 D, Nr. 378. Publiceret i Myra og Hnappadals Syssel

1837.

Efter de allerunderdanigst oplyste Omstændigheder

ville Vi allernaadigst have Vort Rentekammer bemyn-

diget til at samtykke i, at Leilændingerne paa de Os

tilhorende Godser i Islands Vester-Amt endnu i 3 Aar,

fra Udgangen af Regnskabsaaret til Fardag 1836 at

regne, erlægge deres Landskyld, forsaavidt de ikke yde

den in natura, med Penge efter den gamle Evalua-

tionsmaade, nemlig med 1 Rbd. 57 Sk. rede Solv for

hver Væt af Fisk, eller, hvor Saadant hidtil maatte be-

findes at have været Tilfældet, med Halvdelen in na-

tura og den anden Halvdeel efter den gamle Evalua-
,

tion, samt, forsaavidt ingen anden lovgrundet Evalua-

tion for noget enkelt Gods i Særdeleshed maatte finde

Sted, med 4V2 Rbsk. rede Solv for hver Alen af anden

Natural-Landskyld, ligesom Mandslaanet bliver at svare,
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som hidtil, med 1 Rbd. rede Salv. — Kjobenhavn den 4836.

21. September -1 836 ^ 21.Septbr.

Kongelig Resolution ang. Forsyning for Skaga- 23. septbr.

fjords Syssel med Kornvarer. Khavn den 23.

Septembr. 1836. — I Rentek. Forestilling 20. Septbr.

bemærkes, at ifølge de i Anledning af kgl. Resolution 23.

Marts 1836 folede Foranstaltninger, var Kammeret kommet

til den Overbeviisning, at Island for største Delen var saa for-

synet med Kornvarer, at ingen N8d behbvede at befrygtes.

Kun i Skagafjords Syssel var en Krisis at befrygte, da Kjbb-

mand Nisson, som havde foresat sig at sende dertil en Lad-

ning af 6 å 700 Tonder Korn, formedelst anden Bestemmelse

havde opgivet dette. Kammeret ansaae det derfor for uom-

gjængelig nødvendigt, at sende dertil et Parti Rug paa 1000

Tander, og havde i den Hensigt oprettet Contrakt med Kj«b-

mand Nisson, som indstilles til allerhbleste Stadfæstelse. —
Rentek. Relat. og Resol. Prot. 1836 D, Nr. 383.

Denne Beretning har været Os allerunderd. fore-

draget, og approbere Vi allernaadigst, at Vort Rente-

kammer, til Forebyggelse af Trang paa Fodevarer i

Skagefjords Syssel under Islands Nord- og Oster -Amt,

bar afsluttet Contrakt med islandsk Kjbbmand Martin

Christian Nisson om, for egen Regning endnu i dette

Efteraar at opsende til Island 4000 Tonder Rug eller

andre Kornvarer, paa Vilkaar, at han af Vor Kasse mod

Agent Selmer's Selvskyldner-Caution, erholder et For-

skud, som rentefrit Laan, af 5000 Rbd. Sedler og 1000

Rbd. rede Sølv, hvoraf han dog skal have de sidst-

nævnte 1000 Rbd. som Præmie, naar Contrakten i Eet

og Alt er opfyldt. — Kjobenhavn den 23. Septbr. \ 836
2

.

~~0~Ved Rentek. Skriv. 30. Septbr. 1836 er denne Resolution

communiceret Amtmanden over Vester-Amtet, Thorsteinson,

med Tilkendegivelse, at fra Fardag 1839 forventes den

fulde Afgift at ville indtræde. Rentek. Isl. Copieb. 12,

Nr. 275.

*) Rentekammerets Contrakt med KjBbmand Nisson af 15.

Septembr. er anftfrt i Isl. Copieb. 12, Nr. 204; Under-

/
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1836. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

^p^- Island, ang. Coursen paa Fem • Frank - Stykker i

Island. Rhavn den 24. September 1836. —
Publiceret i Borgarfjords, Hunavatns og Norder-Mula Sysseler

1837. Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 234.

Til Hr. Stiftamtm/ behagelige Efterretning meldes

herved tjenstligst, at Kammeret har foiet Foranstaltning

til, at Belbbet af de med Deres Skrivelse af 23. Juni

d. A. hertil nedsendte f)80 Francs i Femfrankstykker vil

paa Zahlkassen vorde beregnet til Afdrag i del Dem i

sidstafvigte April Maaned tilstaaede Gageforskud paa

500 Rbd. r. S. med 240 Rbd. 32 Sk. r. S., hvilken er

den samme Sum, som De ifblge Deres Indberetning

har ved Omvexling til Hr. Gaimard udgivet for disse

franske Mynter.

Endvidere skulde vi, i Anledning af Hr. Stift-

amtm/ derom gjorle Indstilling i fornævnte Skrivelse,

tjenstlig melde, til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgjorelse for Land fogden i Island og ovrige Ved-

kommende, at Femfrankstykker, naar de ere fuldvæg-

tige, kunne indtil videre modtages i Jordebogskassen,

ved Indbetalinger til samme, lige med 1 Rd. 75 Sk.

r. S., samt at disse Mynter kunne til samme Priis om-

vexles ved Jordebogskassen imod danske Penge, til den

i Deres ovennævnte Skrivelse ommeldte franske viden-

skabelige Commission, saafremt samme i noget af de

folgende Aar atter skulde komme til Landet. Imidler-

tid maae disse Mynter, naar de indkomme til Jorde-

bogskassen, ikke igjen udgives af samme, men med

dem skal forholdes i Overeensstemmelse med vor

Skrivelse til Stiftamtmand Hoppe af 10. Mai 1828. —
Rentekammeret den 24. Septembr. 1836.

retning til Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet l.Oktbr.

1836, Copieb. sst. Nr. 297.
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Rentekammer-Plakat ang. Præmier for Fiskerie *836.

under Island. Khavn den 28. Septbr. 1836.
_^septbr.

Bekjendtgjort i Reykjavik 1836, ligeledes i Synodalforsamlingen

i Juli 1837 og samme Aar i alle Stfnder-Amtets Sysseler paa

Skaptafells Syssel nær, fremdeles i Myra og Hnappadals, Snæ-

fellsnæs, Bardastrands og Isafjords Sysseler, samt i alle Nord-

og Oster-Amtets Jurisdictioner. Originalen indheftet i Rentek.

Relat. og Resol. Prot. 1836 D, Nr. 390. Original-Aftryk hos

Schultz, 8 Sider i 4*°. Paa forste Side Titelen, tfverst paa Dansk,

derunder paa Islandsk, Resten af Titelbladet Dansk. Den danske

Titel med Underskrifter og Sigillatur er trykt paa de lige Sider

2—6; den islandske paa de ulige Sider 3—7, uden Under-

skrifter. S. 8 er blank. Coll. Tid. for 1836, S. 691—700 (med

Motiver). Qvart-Forr. for 1836, S. 233-235; Schou XXI,

427—429; jevnf. Roesk. Stændertid. 1835-36, Nr. 43—44,

Sp. 682—683 (.Udkast til Plakaten blev meddeelt Stænderne

til Efterretning, men ei til Raadgivning). — Islandsk: Ori-

ginal-Aftryk hos Schultz, med den danske Text (see oven-

for). — Tyd sk: Original -Aftryk hos Schultz (ifølge An-

mærkn. i Schous Saml.).

Plakat, angaaende Præmier for Fiskerie under Is-

land for Tidsrummet fra Begyndelsen af Aaret 1837

indtil Udgangen af Aaret 1839.

Skjondt det Oiemed, i hvilket i en Række af Aar

Præmier have været forundte af Hans Majestæts Kasse

tø Opmuntring af Fiskerierne under Island, maa an-

sees at være opnaaet, i det et ikke ubetydeligt Antal

Skibe af passende Størrelse, hjemmehørende paa Is-

land og udredede derfra, nu tage Deel i denne Nærings-

green,
g skjondt det er at formode, at bemeldte Fi-

skerie for Fremtiden vil afgive tilstrækkelig Fordeel til

at kunne bestaae uden saadan Opmuntring, har Hs.

Maj*, dog, ifblge Omstændighederne, allern. fundet sig

foranlediget til, ikke paa een Gang at hæve den Ad-
gang til Præmie, der hidtil i den omhandlede Henseende
har været Vedkommende tilstaaet, hvorimod Allerhbist-

samme, ved fremdeles for et kort Tidsrum at bevilge

en aarlig Sum til deslige Præmier, har anseet et rin-

gere Præmiebelob, end nu, for hvert enkelt Skib til-

t
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1836. strækkeligt til Hensigtens Opnaaelse. Det har desaar-

28. Septbr. sag behaget Hs. Maj*, allern. at resolvere, som folger:

1) 1 3 Aar, fra Begyndelsen af AareH837 at regne,

da den Adgang til Præmier for Fiskerie under Island,

som ved allerhbiest Resolution af 28. Marts 4 828 blev

forundt Vedkommende, udlober, indtil Udgangen af

AareM839, maa aarligen af Hs. Maj*' Kasse udredes

et Belob af indtil 4000 Rbd. rede Sblv til deslige Præ-

mier. — 2) Adgang til at erholde disse Præmier forbe-

holdes fremdeles alene: a) Eierne af de Skibe, der i

sin Tid tilhorte den forhenværende octroierede islandske

Handel, og b) alle og enhver i Island Bosiddende, som

derfra udrede sammesteds hjemmehørende Skibe fra

8 til 15 Commercelæsters Drægtighed til Fiskerie under-

bemeldte Land, Alt imod, at de opfylde de hidtil for

Fiskepræmiers Erholdelse foreskrevne Vilkaar. Dog

skal for Fremtiden, som hidtil, c) de udenfor Island i

Hs. Maj*' Lande bosatte Kjobmænd, der paa denne

have Handelsetablissementer, og ved samme holde Fak-

torer, saavel som alle og enhver i Island Bosiddende,

naar de fra noget Hs. Maj*, udenfor Island tilhorende

Sted udrede Skibe af fornævnte Drægtighed til det

her omhandlede Fiskerie, og disse Skibe derefter godt-

gjores at have overvintret i Island, og atter i det føl-

gende Aar at have været afbenyttede til Fiskerie samme-

steds, have ogsaa for det første Aar, hvori Skibene

udrustedes til Fiskerie, samme Adgang til Fiskepræmie,

som de i Island hjemmehorende Skibe, hvilke derfra

udredes til Fiskerie, naar iøvrigt de for Præmiers Er-

holdelse foreskrevne Vilkaar ere opfyldte. — 3) An-

søgninger om Fiskepræmie bor, naar paa samme skal

tages Hensyn, være, tilligemed de befalede Beviislig

heder, indkomne til Rentekammeret inden 3 Maaneder

efter det Aars, eller, i det ovenfor under Litr. c nævnte

' Tilfælde, de 2 Aars Udlob, hvori Fiskeriet, for hvilket

Præmie æskes, har fundet Sted. — 4) Af de 4000

* ,pbd. r. S., der for hvert af de ovenanførte 3, Aar be-
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vilges lil Fiskepræmier, udredes forlods de Præmier af 1836.

-10 Rbd. r. S. pr. Commercelæst af Skibenes Drægtig- 28. Septbr.

bed, der maatte findes at tilkomme Eierne af de Skibe,

som i sin Tid bave tilhørt den forhenværende octroie-

rede islandske Handel. — 5) For andre Skibe udbe-

tales ingen Præmie forend efter Udgangen af de i fore-

gaaende § 3 nævnte 3 Maaneder. — 6) Til nysnævnte

Tid fordeles den Deel af de 4000 Rbd. r. S., som,

efter Udbetalingen af de ovenfor i § 4 nævnte Præ-

mier, er tilovers, ligeligen paa Antallet af de Skibes

Commercelæster, hvilke, efter de fremlagte Bevislig-

heder, kunne tilkomme Præmier, dog at en slig Præ-

mie i intet Tilfælde bliver hdiere, end 7 Rbd. r. S. pr.

Commercelæst af Skibenes Dræglighed.

Denne allerhoieste Resolution bekjendtgjores her-

ved til Efterretning for alle Vedkommende. — Rente-

kammeret den 28. Septembr. 1836.

O pib bréf, åhrærandi verolaun fyrir fiskiafla vio

Island, å timabilinu fra byrjun årsins 4 837 til utgaungu

årsins 1839.

j)6tt J)vi augnamibi, i hverju verolaun hafa, nokkur

år i rbb, veitt verib af Hans Håtignar konungsins fjår-

hirzlu, til uppdrfunar fiskiaflans vio Island, megi ålitast

ab vera nåb, })ar tdluverbur fjdldi shkra skipa af hent-

ugri stærb, eigandi heima å Islandi og utejdrbra })arfrå,

nu å hlut ( t>essum bjargræbisvegi, og f>6tt Iikindi séu

til {)ess, ab tébur fiskiafli framvegis muni gefa J)ann abata

af ser, er nægilegur verbi til ab vibhalda honum ån

slfkrar uppdrfunar, hefir Hans Hålign samt, eptirkrfng-

umstæbunum, allranabugast fundib sig orsakaban til ekki

1 einu ab aftaka [)ann abgang til verblauna, sem hingab

"1 i umgetnu tillili hefir verib hlutabeigendum veittur,

hvaråmét koniingurinn, meb framvegis um stult timabil

ab gefa vissan årlegan peningaslyrk til J)esskonar verb-

launa, hefir ålitib lægri premiu upphæb, en mi, fyrir
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4836. sérhvert einstakt skip, ab vera nægilega til tilgångsins

28. Septbr. frama. — J)ab hefir {)essvegna [)6knazt Hans Håtign allra-

nåbugast ab ålykta sem fylgir:

1)1 3 år, fra byrjun årsins 1837 ab reikna, j)å så

abgångur til verblauna fyrir fiskiafla vib Island, sem

meb allrahæstum urskurbi af 28. Martsf 1828 var veitlur

hlutabeigendum, er athlaupinn, til utgaungu årsins 1839,

må årlega ulgjaldast uf Hans Håtignar fjårhirzlu viss

penfnga-upphæb, a Ilt ab 4000 rbdl. reibu silfurs, til

J)esshåtlar verblauna. — 2) Abgångur til ab nå j>essum

verblaunum tilskilst framvegis einiingis: a) eigendum

Jjeirra skipa, er å si'num tfma tilheyrbu hinni fyrverandi

oktroierubu fslenzku kauphdndlun, og — b) bllum og

sérhverjum i islandi busiljandi, sem J)ar fra dtréi&å skip,

er J)ar eiga heima, af 8 til 15 commerslesla åhafnar-

rumi, lil fiskiafla vib hib nefnda land, allt ab J>vf åskildu,

ab J>eir uppfylli
J)å skilmåla, er hfngablil hafa verib fyrir-

skrifabir J)eim, er fiskipremiu vilja oblast. J>6
skulu

framvegis eins og hfngablil — c) }>eir fyrir utan Island,

i Hans Håtignar ldndum, biifbstu kaupmenn, sem å J)vi

eylandi hafa hbndlunarselur, og vib J)au halda faktéra,

eins og lika allir og sérhverir i Islandi biisiljandi, [)egar

{)eir frå nokkrum Hans Håtign fyrir utan Island tilheyr-

andi stab lilgjora skip af fyrgreindu lestatali til åbur-

tébs fiskiafla, og Jjessi skip })areptir sannast ab hafa

haft vetrarlegu i Islandi, og aplur å fylgjanda åri ab

hafa verib notub til fiskiafla samastabar, hafa, lika fyrir

hib fyrsta år, å hverju skipin lilgjbrbust til fiskiveiba,

sama abgång til fiskipremfri, sem £>au i Islandi heima

eigandi skip, sem })arfrå utgjbrast lil fiskiafla, j)egar

J)eir annars til verblauna litvegunar fyriskrifubu skil-

målar eru uppfylllir. — 3) Bonarbréf um fiskipremiur,

ef t>au eiga ab verba ab ålitum gjdrb, skulu vera, åsamt

meb l>eim uppåbobnu sbnnunarskjblum, innkomin til

rentukammersins innan J>riggja månaba eptir })ess års

titgaungu, ebur i j)vi hér ab framan undir merkinu c

nefnda tilfelli, innan dtgaungu J)eirra tveggja åra, a
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hverjum så fiskiafli, fyrir hvern verolauna er beoizt, 1836.

hefir framinn verio. — 4) Af J)eim 4000 rbdl. r. s.,*^^
sem fyrir hvert at J)eim fyrnefndu J)remur arum veitast

til verolauna fyrir fiskiafla, gjaldist allrafyrst |)ær premfur

af 10 rbdl. silfurs fyrir hverja commerslest af skip-

anna éhafnarrumi, er préfast kann ab tilkomi eigendum

J)eirra skipa, er a sfnum Uma hafa tilheyrt hinni fyr-

verandi oktroieruou islenzku kauphondlun. — 5) Fyrir

onnur skip eiga engin verolaun ao borgast fyr en eptir

litgaungu J)eirra i fyrifarandi § 3 nefndu J)riggja mån-

aoa. — 6) Å n^nefndri tio skiptist }>eim hluta af J>eim

4000 rbdl. r. s , sem ab lokinni borgun J)eirra hér ao

framan i § 4 nefndu verolauna eptir verour, aojafnaoi,

eptir tolu commerslesta J>eirra skipa, sem, eplir fram-

logoum sonnunarskjolum, eiga aogång til verolauna, J)6

svo, ao slik verolaun i engu tilfelli veroi hærri, en 7

rbdlr. silfurs fyrir hverja commerslest af skipanna

åhafnarnimi.

' J>essi allrahæsti urskurour auglysist hérmeo 6'llum

hlutaoeigendum til eptirbreytingar. — Rentukammerio

l>ann 28. Septembr. 1836.

Cancellie-SkriYelse til Biskoppen over Island, 29. Septbr.

ang. Plan til Forandringer i Ritualet og den til-

hørende Alterbog. Khavn den 29. Septbr. 1836.

— Original i Bispe-Archivet i Island. Canc. 1. Depart. Brevb. .

1836, Ni\ 2688.

/

Deres Hoiærv. har, ved med behagelig Skrivelse

af 30. Juni d. A. hertil at indsende de ved Collegiets

Skrivelse af 26. April 1834 forlangte Erklæringer fra

Geistligheden i det Dem anbetroede Stift, angaaende

om og hvorvidt De maatte ansee det tilraadeligt, at

der foretages Forandringer i Ritualet og den tilhdrende

forordnede Alterbog m. m., derhos i ovennævnte Skri-

velse blandt Andet yttret, at saa gjerne De end vilde

have opfyldt den Befaling, at afgive Deres Betænkning

i
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1836. over, hvad i alle forommeldte Erklæringer pro og con-

29^SeptbT
tra maatte være yttret, fandt De, at Fremstillingen af

Deres individuelle Anskuelser og Bedommelser i saa

utallige Retninger, som det mangesidige Motiverede gav

Anledning til, ikke kunde gjores uden en uhensigts-

mæssig Vidtlbflighed, der saameget mindre kunde lede

til noget sikkert Resultat, som De, efter at have ind-

ladt Dem i de Erklærendes egne Anskuelser og de

Grunde, som de gaae ud fra, nbie burde have gjen-

nemgaaet og drbftet, samt udviklet, hvad der kunde

siges for og imod, og tilsidst, under Fblelse af Deres

indskrænkede Indsigter, havde maattet lade mangen

en Ting staae in suspenso, hvad der kunde være ret-

• test, samt at De af denne Grund har anseet det hen-

sigtsmæssigst, at lade Enhver, saa godt han kunde og

vilde, fremsætte sine nogne og uforbeholdne Tanker,

hvilke De, uden tilfoiet Critik, har sbgt at concentrere

og, saavidt skee kunde, at henfbre under hver enkelt

Post af Liturgien eller Ritualet.

I Anledning heraf skulde man tjenstl. tilmelde Deres

Hbiærv., at man, i Henhold til bemeldte dette Collegii Skri-

velse af 26. April 1834, maa anmode Dem om at afgive

Deres egen Betænkning i Sagen, hvilken man derfor

snarest muligt forventer hertil indsendt. — Det kongl.

Danske Gancellie den 29. Septembr. 1836.

29. Septbr. Gancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island og Amtmanden i Vester-Amtet, ang. Re-

vaccination og de derved foranledigede Omkost-

ninger. Rhavn den 29. Septembr. 1836. —
Canc. 3. Departem. Brevb. 1836, Nr. 3933—3934. Algreen-

Ussings Reskriptsamling for 183(5, S. 352—353.

Amtmanden over Islands Nord- og Ost- Amt har

indberettet til Cancel|iet, at han, til Forebyggelse af,

at de naturlige Kopper skulde indtrænge i Island, har
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foranstaltet en almindelig Revaccination i de ham an- 1836.

betroede Amter, hvis Udfdrelse er bleven lettet derved/ ~TtT
* 29, Septbr,

at flere Geistlige have understotiet Sagen.

Under Forudsætning af, at Hr. (Tit.) maalte finde

Dem anlediget til at foranledige en lignende Revacci-

nation i det Dem anbetroede Amt, undlader man ikke

tjenstl. at tilmelde Dem, at det kgl. Rentekammer har

samtykket i, at de derved foranledigede Omkostninger,

som iovrigt ikke ubetydeligen ville formindskes, naar

den Foranstaltning kunde foies, at Revaccinateurerne

under deres Ophold paa de respective Steder tillige

kunde vaccinere de sammesteds værende ikke Vacci-

nerede, afholdes af Amtsreparlitionsfondet. — Del kgl.

Danske Cancellie den 29. Seplembr. 4 836.

Cancellie-Skrivelse til Amtmanden over Vester- 29- SePlbr '

Amtet, ang. Udpantning af Extrabidrag til Fattig-

væsenet paa Island. Khavn den 29. Septembr.

1836. — Publiceret i Myra og Hnappadals Syssel 1837. —
Canc. 3. Depart. Brevbog 1836, Nr. 3932. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1836, S. 352. Jevnf. Ti'oindi fra nefndar-

fundum fslenzkra embættismanna 1839, S. 61.

Hr. Amtm. har i Skrivelse af 8. Novembr. f. A.

begjært Cancelliets Resolution for, om det ikke er til-

ladt at foranstalte det aarlige Extrabidrag til Fattig-

væsenet paa Island, som omhandles i det provisoriske

Reglement for sammes Indretning og Bestyrelse af 8.

Januar 1834 § 10, inddrevet ved Udpantning af Sys-

selmanden, naar Vedkommende ikke ere at formaae

lil godvilligen at erlægge det, efter at Sagen med alle

dens Omstændigheder er blevet Amtet forelagt, og der

*kke tindes Noget at udsætte paa den Ligningsmaade,

Fattigforstanderne i det omhandlede Tilfælde have brugt.

Foranlediget heraf skulde man, efler desangaaende

at have brevvexlet med det kgl. Rentekammer, ikke

X B. 50

\
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undlade herved tjenstl. at tilmelde Dem, at der ikke skjbn-

nes at være Noget imod, at det omhandlede Extrabidrag,

i Lighed med hvad der er foreskrevet ved Fattigregle-

mentet for Danmark af 5. Juli 1803, inddrives ved

Udpantning. — Det kgl. Danske Cancellie den 29. Sep-

tembr. 1836.

»

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over

Island, ang. Beregningen af Sysselernes Forpagt-

nings-Afgifter, Repstyrernes Skatfrihed m. v.

Khavn den 30. Septembr. 1836. — Rentek. Isi.

Copieb. 12, Nr. 258.

Endskjbndt Sysselmændene i Island, som Forpag-

tere af de kgl. Intrader, oppebære hos Yderne disse

Intrader enten in natura eller med Penge efter Capi-

tulstaxten, ere Sysselmændene dog vedblevne at er-

lægge den i Naluralprbdukter bestemte Deel af Syssel-

forpagtnings-Afgifterne med Penge, efter den i Aaret

1717 til Species og Croner bestemte Evaluationsmaade,

eller nu i Rigsbankpenge Sblv, med 1 Rbd. 57 Sk. pr.

Væt Fisk, 12 3
/4 Sk. pr. Alen Vadmel og 73

/io Sk. for

et Par Hoser. Den Godtgjbrelse, som derimod tilkom-

mer Sysselmændene for den Repstyrerne ved aller-

hbieste Resolution af 21. Juli 1808 tilstaaede Skattefri-

hed, have de beregnet sig enten efter Capitulstaxterne

eller efter andre Værdier, der langt overstige det For-

hold, hvorefter, som ovenmeldt, Sysselforpagtnings-Af-

gifterne erlægges.

Efter at Kammeret, betræffende disse tvende Gjen-

stande, har modtaget Hr. Stiftamtm." Betænkning af

25. Juli 1833, skulde vi ikke undlade tjenstl. at melde

til Efterretning og videre Bekjendtgjbrelse for Syssel-

mændene i Sonder-Amtet, samt Landfogden, til Iagttagelse

ved Jordebogskasse-Regnskaberne, at endskjondt Kam-

meret anseer det utvivlsomt, at den i Naturalprodukter

bestemte Deel af Sysselforpagtnings-Afgifterne bor af
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Sysselmændene erlægges enten in natura eller med 1836.

Penge efler Capilulstaxlerne, frafalder Kammeret dog 30. Septbr

efter Omstændighederne ikke alene Paastand om An-

svar i forbemeldte Henseande for den forbigangne Tid,

men tillader endvidere for de nærværende Sysselmænds

Vedkommende, at Sysselforpagtnings-Afgiflerne frem-

deles maae erlægges paa den hidtil brugelige Maade i

Rigsbankpenge Solv, med det Belob, hvormed de hidtil

har været svarede. Derimod bliver Godtgjbrelse for Rep-

styrernes Skattefrihed, fra Fardag 1836 af at regne, at

beregne, og derefter af Islands Jordebogskasse at godt-

gjore vedkommende Sysselmænd efter den samme

Maaleslok, som disse i deres Angivelser til Exlrapaa-

buds Svarelse for del paagjeldende Aar lægge til Grund

for de deri anforte, i Naturalier oppebaarne Embeds-

indtægters Evaluation til Penge.

Da Kammeret derhos maa finde det hensigtsmæs-

sigt, at samtlige Sysselforpaglnings-Afgifter for Frem-

tiden ansættes til en vis bestemt Sum i rede Solv aar-

ligen, og forholdsviis reguleres efter ethvert Syssels

Beskaffenhed, saa skulde vi, ved hoslagt at lade fblge

en Fortegnelse over Sysselforpagtnings- Afgifternes Be-

lob i hele Island, saaledes som de ere ansatte i 1717 ^

tjensll. anmode Hr. Stiftamlm. om, at ville i denne

Henseende meddele os nærmere Forslag og Betænk-

ning. Tillige skulde vi, med Hensyn til de forskjellige

Maader, paa hvilke Sysselmændene i deres aarlige

Exlrapaabuds-Angivelser evaluere deres i Naturalia oppe-

baarne Embedsindtægter til Penge, tjenstl. udbede os

meddeelt Hr. Stiftamtm/ Betænkning, om det ikke

skulde ansees rettest, at Exlrapaabudet, som for samt-

lige Sysselmænd i Island udgjor aarligen omtrent 1200

Rbd. Solv, blev for Fremtiden hævet, imod at et lig-

l

) Denne „Fortegnelse" af 1717 over den daværende aarlige

Indtægt af Sysselerne i Island findes omtrent ligelydende i

AlthingsbOgerne 1712 og 1722, saaledes:

50*
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1836. nende Belob igjen blev fordeelt og med en bestemt

30. Septbr. aarlig Sum tillagt ethvert Syssels Forpagtnings-Afgift,

uSysselernes aarlige Afgift til den Tid 1718 er som

ftflger, nemlig:

Mule Syssel:

Norder-Parten svarer

Mid-Parten
Syder-Parten

20 Rd.
39 —
10 —

Side- eller Skaptef. Syssel:

Vestere-Parten
af

Rangerv. Syssel svarer aarlig

Arnes Syssel svarer aarlig . .

Guldbringe Syssel: Rettighe-
derne af dette Syssel, haver
Hans Maj*., som ved Land-
fogden gjores Rigtighed for

aarligen dessen Belob, som
varierer ikke altider lige*.

Kjose Syssel svarer aarlig . .

Borgefjords Syssel svarer . .

Myre Syssel svarer aarlig . .

Nappedals tre Thingsteder . .

Sneefjeldsnæs Syssel ** svarer

Dale Syssel svarer nu ... .

[Denne Frimand er bleven
1718 paa Althinget accor-
deret herefter at svares].

Bardestrands Syssel

Issefjords Syssel

Strande Syssel

Hunnevats Syssel

Skagefjords Syssel ..... .

Eyefjords Syssel

Norder Syssel

Den Tiende, som Hans Maj t .

aarligen nyder af dette Sys-
sel, som Sysselmanden gjtir

Rigtighed fore, varierer fra

620 til 640 Par Hoser, og
ikke altid er lige.

Specie

Rd. Sk.

69

30
26
28
24

Vad-

mel

Al.

40 »

55 »

60 »

» »

11 » 100

62 D 360
1) )) 280

32
n 240

506 32

380

40
480
480
»

410

2770

C/3

I)

410

200
120

730

•o
a
82

fa

2
2

10

C/3

O
-C

C/3

3

G)

>

co

I)

88

88Summa . . .

*) Efter Landfoged Skule Magnussons OpgjOrelse var Jorde-
bogs-Indtægten af Gullbringa Syssel og Mosfellssveit i

Aaret 1717: 1328 Rd. 55 Sk. Croner.
**) Af Arnarstappens Ombud og Sysselet tilsammen betaltes

aarlig 688 Vætter Fisk.
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samt derhos Deres Forslag om, paa hvilken Maade og 1836.

efter hvilke Forhold Saadant mest hensigtsmæssigt lod sig ^TT^T^
, 30. Septbr.

iværksætte. — Rentekammeret den 30. Septembr. 1836 1
.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmanden over so. Septbr.

Island, ang. Stiftamtmandens Control med Land-

fogden. Kbavn den 30. Septembr. 1836. —
Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 281.

Ved behagelig Skrivelse af 9. f. Af. har Hr. Stift-

amtm. for Kammeret andraget, at det efter Deres Me-

ning vilde være hensigtsmæssigt, om nogle nærmere

Bestemmelser bleve meddelte angaaende hvad der paa-

ligger Landfogden i Island med Hensyn til den med

hans Embedsbestyrelse anordnede Control af Stiftamt-

manden. De har derhos formeent, at afdbde Cancellie-

raad Ulstrups Eftermand ved Embedets Modtagelse pas-

sende kunde paalægges, saavel at besvare de Anteg-

nelser, der ere eller blive forfattede til de af hans

Formand aflagte Regnskaber, som og at opgjore og af-

lægge de Regnskaber, der fra Formandens Tid endnu

kunne mangle.

I Anledning heraf skulde vi tjensll. melde, at Kam-

meret med Hensyn til den befalede Control med Jorde-

bogskassen maa antage de Forskrifter at være tilstræk-

Syslernes aarlig Afgift belbber sig nu til denne Tid
som foiger:

Penger 506 Rd. 32 Sk.

Vadmel 2770 Alen.

For 10 Frimænd .... 60 Rd.

Hoser 730 Par.

For 3 Pulsheste å 4 Rd. = 12 Rd.
Fisk 88 Vætter.

Er saa forhoiet udi det Aar 1718 een Frimand". I Bilaget

til Rentekammerets Skrivelse er denne „Fortegnelse" for-

andret saaledes, at Penge- Afgiften er beregnet i Sb'lv,

Vestmannoerne till'oiede med Afgift 200 Rd. Croner, flere

senere Forandringer bemærkede i Anmærkninger og Ru-
briker tilfoiede om „Affældning 1823", og om hvad der i

samme Aar er administreret paa Regning.

J s. D. Rentek. Skrivelser til de andre Amtmænd i Island.

Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 259-260.
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1836. kelige, som indeholdes i vore Skrivelser af 15. Januar

1825, 4. Mai 1819 og flere tidligere Breve til Stiftamt-

manden, Hvad derimod angaaer de ovenfor berbrte,

endnu ufuldendte Besvarelser og Opgjbrelser af saa-

danne Regnskaber, som endnu maatle mangle, da vil

Kammeret for sit Vedkommende ikke have Noget imod,

at den tillrædende Land- og Byfoged, hvem det som

Skifteforvalter vil paaligge at tilendebringe Behandlingen

af sine Formænds Boer, forsaavidt det gjores fornbdent

for at fremskynde Afgjbrelsen af de omhandlede Regn-

skabssager, antager en duelig Mand til Hjælp ved dette

Arbeide, og vil Kammeret ikke nægte sit Samlykke til,

at denne for sin Umage derved til sin Tid erholder

en Godtgjbrelse af den kgl. Kasse, forsaavidt de af-

dbde Regnskabsforeres Boer ikke maatte være istand

til at udrede samme. — Rentekammeret den 30. Sep-

tembr. 1836.

i. oktbr. Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over

Islands Vester -Amt, ang. Tomthusmænds Extra-

bidrag til Fattige. Khavn den 1. Oktobr. 1836.

— Rentek. Isl. Copieb. 12, Nr. 294.

Hr. A mim. "har ved behagelig Skrivelse af 1. August

sidsti. underrettet Kammeret om, at De, for at fore-

bygge de skadelige Fblger, som kunne indtræffe for

Sneefjeldsnæs Syssel af det ved Dæksbaade- Fiskeriet

fremkaldte og stedse tiltagende Antal af saadanne Per-

soner, som sbge deres Ophold ved Soen, har ladet

vedkommende Fattigforstandere instruere om, at paa-

lægge alle deslige Folk et saa stort Exlrabidrag til Fal-

tigvæsenet, som kan ansees at opveie den Fordeel, de

finde ved deres valgte Levevei.

I Anledning heraf maae vi tjenstligen anmode Hr.

Amtm. om, at drage Omsorg for, at disse Fiskere dog

ved Ansættelse til det ovennævnte Bidrag i det Hele

taget ikke bebyrdes forholdsmæssigen mere, end andre

næringsdrivende Folk af Almuen paa Island, i Over-
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eensstemmelse. med Reglementet af 8. Januar 1834 1836.

§11. — Rentekammeret den 1. Oktobr. 1836. t ^,77
1. Oktbr.

Gavebrev, hvorved Jon Sveinsson af Urdir i 8. oktbr.

Svarfadardal skjænker en Jord til Vallna Rep
;

Oefjords Syssel, til Understottelse for fattige

Bonder-Enker eller Bonder i bemeldte Rep. Eyja-

fjarSar kaupstaQ 8. Oktobr. 1836. — see under kgi.

Confirmation 9. Decembr. 1837.

Gancellie - Bekj endtgj oreise ang. Hoitidelighol- 21. oktbr.

delse af en Jubelfest i Anledning af Reforma-

tionens Indførelse i Danmark. Khavn den 21.

Oktobr. 1836. — I denne Bekjendtgjbrelse hedder det,

at Jubelfesten skal holdes
it
overalt i de danske Stater", og at

Tiden til dens Afholdelse er af Kongen bestemt til tre Dage

:

Søndagen den 30. Oktobr., Mandagen den 31. Oktobr. samt

Tirsdagen den 1. Novembr. 1830 ; men den er dog ikke an-

ordnet eller afholdt i Island, da den ikke ansaaes for at naae

dertil, see Sunnanpdst. 1836, S. 166-167. — Canc. l.Depart.

Reg. 1835—1838, 168*— 169 (1836, Nr. 512). Original-Aftryk

paa et Halvark i Patent-Format. Coll. Tid. 1836, S. 750-751.

Rubr. hos Schou XXI, 433 (men ikke optaget i Qvart-Samlingen).

Canceliie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 25. oktbr.

skoppen over Island, ang. Forlagsrettigheden til

Biskop Vidalins Huspostil. Khavn den 25. Oktbr.

1836. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1836, Nr. 2968.

Hr. Stiftamtm. og Deres Hoiærv. have i behagelig

Skrivelse af 22. August d. A. andraget for dette Col-

legium, at Forpagteren af Islands Stiftsbogtrykkerie,

Sekretair Stephensen, hos Dem har forespurgt, om den

Tilladelse, som dette Gollegium for flere Aar tilbage

formentlig skal have givet nogle Islændere, som den-

gang opholdt sig i Kjbbenhavn, til at oplægge den saa-

kaldte Vidalins Huspostil, maatte være ham til Hinder
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1836. i, nu at oplægge denne Bog, der er et af delte Bog-

25. Oktbr. trykkenes ældre Forlagsskrifter. I hvilken Anledning
-x
~

/^-
j] r> Sliftamtm. og Deres Hbiærv. have tilkjendegivet Se-

kretair Stephensen, at De, — endskjbndt den oven-

nævnte Tilladelse til at oplægge denne Bog ikke i sin

Tid har været Dem communiceret, og De altsaa ei med

Bestemthed kunde erklære Dem over, hvorvidt Bogtryk-

keriet derved maalte være belaget nogen af sine hidtil

hafte Rettigheder, — dog havde Anledning til at antage,

at denne Tilladelse ikkun er givet som en Undtagelse,

paa Grund af Boglrykkeriets daværende Standsning og

ikkun for det ene Oplag, og at De derfor, da dette

Oplag nu maalte antages udsolgt, ikke formente, at der

kunde være Nonet til Hinder for Boelrvkkeriet, nu at

benytte sin Forlagsret til denne Bog, men at det imid-

lertid maalte være hans, Stephensens, Sag at godt-

gjbre sin Ret for Domstolene, saafremt den maalte

gjores ham stridig af dem, der have erholdt Tilladelse

til det sidste Oplag.

Sekrelair Stephensen har derpaa, i et senere til

Hr. Sliftamtm. og Deres Hbiærv. indgivet Andragende,

for at undgaae de mulige Stridigheder og Ubehagelig-

heder, som en ny Udgave af Postillen kunde foraarsage,

anmodet Hr. Sliftamtm. og Deres Hbiærv. om, at fore-

lægge dette Collegium Sagen til Afgjbrelse, for at ham

kunde meddeles Tilladelse til delte nye Oplag, samt

en Bestemmelse bevirkes for en udelukkende Ret for

Stiftsbogtrykkeriet til Forlaget af denne Bog for Frem-

tiden.

Da Hr. Stiflamtm. og Deres Hbiærv., ved at frem-

sende dette Andragende, have udbedet Dem dette Col-

legii Resolution, har Gancelliet troet at burde meddele

Hr. Stiflamtm. og Deres Hbiærv. til behagelig Efterret-

ning og Bekjendlgjbrelse for Sekretair Stephensen, hvad

der forhen er afhandlet om denne Gjensland.

I Aaret 1826 indsendte den daværende Stiftamt-

mand over Island og Deres Hbiærv. hertil en Skrivelse,
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hvori Consistorialassessor Oddsen, Cand. theol. Gud- 1836.

mundsen 02; 'Studenterne Helgesen og Jonasen androge, 25. Oktbr.

at de havde besluttet at udgive Andagtsbogen Vidalins

postilla, i hvilken Henseende de anholdt den kgl. Di-

rection for Fondet ad usus publicos om Understøttelse

til Indkjbb af Papir.

Senere modtog Cancelliet directe fra bemeldte 4

Personer en Skrivelse til den kgl. Direclion for Fondet

ad usus publicos, om et rentefrit Laan til dette Fore-

havende.

Derimod modtog Cancelliet fra nu afdbde Confe-

rentsraad og Justiliarius i Landsoverrettcn i Island, M.

Stephensen, en Skrivelse, hvori han, som Directeur for

det islandske Landoplysnings -Selskab, og foranlediget

af de af ovennævnte Entrepreneurer udstedte Sub-

scriptionsplaner, androg, at den omhandlede islandske

Huspostil, som i Aaret 1718 forste Gang blev udgivet

fra det forrige Holumske Bogtrykkene, og indeholder

Prædikener til alle Aarets Helligdage, skrevne af da-

værende Biskop Jon Vidalin, vel har vundet Almuens

Bifald, men da den ivrige Tone, hvori den er skreven,

den idelige deri forekommende Banden, og især forfær-

dende Irettesættelse, samt Prædikenernes Længde, frem-

bragte den Formening, at denne Bog hellere maatte

aflftses af en anden, i mildere Tone og Smag forfattet,

end at et nyt Aftryk deraf blev foranstaltet, saa be-

kostede i Aaret 18*23 det islandske Landoplysnings-

Selskab, — til hvilket Forlagsretten af denne Bog for-

mentlig var overgaaet ifolge kgl. Reskr. 14. Juni 1799,

der forenede det Holumske Bogtrykkenes Levninger

med Selskabets, — da det sidste Oplag af Vidalins

Huspostil omtrent i Aaret 1820 var udsolgt, en ny Aar-

8ang af udvalgte Prædikener, forfattede af Stiftsprovst

Arni Helgesen, hvorved dog alle Prædikener paa de
v*d Forordn. 26. Oktobr. 1770 afskaffede Helligdage

bleve udeladte, hvilke derimod findes i den gamle
Postil. — Af hvilken Samling dengang endnu */s Dele
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1836. henlaae usolgte. — Ved den af de ovennævnte 4 Per-

25. Oktbr. soner udstedte Subscriptions-Indbydclse • til en ny, al-

d e i es uforandret Udgave af Biskop Vidalins Postil, for-

mente Conferentsraad Stephensen derfor, at der gjordes

Indgreb i det islandske Landoplysnings -Selskabs For-

lagsret til denne Bog, og at Salget af den nye Postil

derved vilde standses, og han anholdt derhos paa Sel-

skabets Vegne om, at Samme maatte erklæres forlags-

berettiget til den oftmeldte Bog, og at det maatte for-

bydes de oftmeldte Enlrepreneurer at eftertrykke den.

1 Anledning heraf tilskrev Cancelliet Gfraad Stephensen,

at Sagen om, hvem Forlagsretten af den omhandlede

Postil tilkommer, er en Retssag, som han maatte for-

følge ved Betten, om han dertil fortrøstede sig; men

da han tillige i sin Skrivelse havde paaberaabt sig, at

det islandske Landoplysnings-Selskab, som en offentlig

Indretning, havde Krav paa offentlig Beskyttelse, til—

føiede Cancelliet, at man aldeles ingen Anledning fandt

til at foretage Noget i denne Henseende, da man mang-

lede al Underretning om, at det Offentlige nød nogen

Fordeel af de Operationer, der foretoges i Selskabets

Navn, og der desuden heller ikke var fremkommet det

mindste Datum til Oplysning om, at det forrige Holumske

Bogtrykkene havde Forlagsret til afdøde Biskop Jon

Vidalins Postil, hvilket ingenlunde flyder deraf, at samme

er trykt i bemeldte Bogtrykkene. Desuden viser For.

7. Januar 4744, at en Forlægger, for at conservere sin

Forlagsret, inden en vis Tid bør foranstalte et nyt Op-

lag. At Postillen ikke paany maatte oplægges, fordi

dette kunde skade Afsætningen af en anden nyere

Samling Prædikener, er aldeles uhjemlet i Lovene; lige-

som ogsaa det Cfraad Stephensen har anført om Po-

stillens Indhold, eller den Omstændighed, at samme

indeholder Prædikener til Dage, der nu ikke længer

ere helligede den offentlige Gudstjeneste, var af den

Beskaffenhed, at det aldeles ikke kunde komme i Be-

(

tragtning til at standse det oftmeldte Skrifts Udgivelse,
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hvormed der ibvrigt maatte forholdes efter Anordning- 1836.

ernes Forskrift. ^T"~X7?T"
25. Oktbr.

Med disse Bemærkninger, og i Henhold til de af

Stiftamtmanden og Deres Hoiærv. afgivne Erklæringer,

anbefalede Cancelliet de fire ommeldte Personers An-

sbgning om et rentefrit Laan til det ovennævnte Fore-

havende, til Directionen for Fondet ad usus publicos.

Ligesom det saaledes af det Ovenanfdrte behage-

ligen vil erfares, at Cancelliet ikke har givet de 4 om-

meldte Personer nogen Tilladelse til Oplaget af denne

Bog, saaledes kan Cancelliet ei heller erkjende, at Stifts-

bogtrykkeriet har nogen Forlagsret til Bogen.

Hvilket tjenstl. tilmeldes Hr. Stiflamlm. og Deres

Hoiærv. til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjbrelse. — Det kgl. Danske Cancellie den 25. Oktobr.

1836.

Cancellie -Skrivelse til den kongelige Direc- 26. oktbr.

tion for Fondet ad usus publicos, ang. Andra-

gende om Laan til Trykning af et nyt Oplag

af Bibelen. Khavn den 25. Oktobr. 1836. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1836, Nr. 2962.

Stiftamtmanden og Biskoppen over Island have med
deres vedlagte Betænkninger tilstillet Cancelliet lige-

ledes vedlagte Andragende, hvori Forpagteren af Is-

lands Stiftsbogtrykkerie, der er Landels Eiendom un-

der Begjeringens Tilsyn, Sekretair Stephensen, yttrer,

at han bnsker at oplægge paany Biblen efter Vaisen-

husets Udgave af 1747, og dertil udbeder sig et rente-

frit Laan af den kgl. Direction for Fondet ad usus pu-

blicos, hvilket Laan ikke maatte være mindre end 5000

Rbd. r. S. for det fbrste, og som han bnskede da at

maatte blive successive i 3 Aar udbetalt til hans Com-

missionair i Kjbbenhavn. Til Sikkerhed for dette Laan

tilbyder han at pantsætte saa meget, som det maatte

forlanges, i selve Oplaget, hvorhos han vil forpligte sig
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1836. og Arvinger til at betale den rentefrit laante Capital i

26. Oktbr. 10 Aar, efter at Bogen er færdig fra Pressen. Endelig

~"

h

ar nan bemærket, at han har i Sinde at moderere

Prisen paa Bogen for Menigmand saa meget muligt,

ved at bestemme dens Priis for 3 å 4 Skilling Arket.

Den af Biskoppen over Island over Sagen afgivne

Betænkning gaaer i det Væsentlige ud paa, at han Intet

veed at erindre imod, at Sekretair Stephensen forsbger

Subscription paa bemeldte Bibel, under Betingelse af,

at Prisen ikke overstiger 3 Skilling pr. Ark, som, da

hele Bogen udgjor 215 Ark, vilde andrage circa 6 Bbd.

69 Sk. r. S. pr. Exemplar; og har han antaget, at Bog-

trykkeriets Forpagter vil hertil kunne behove det an-

sogle Forskud af 5000 Hbd. r. S. paa nærmere bestem-

mende Vilkaar, saasom mod Pant i Jordegods. — For-

ovrigt har Biskoppen tilfbiet, at saafremt den kgl. Di-

rection for Vaisenhuset i Kjbbenhavn maatte ville for-

beholde sig at foranstalte et nyt Oplag af Biblen efter

den islandske Udgave af -1 747, til samme billige Priis som

dengang, nemlig 2 Rd. pr. Exemplar, eller i det mindste

til en meget lettere Priis end den, som Stiftsbogtrykke-

riets Forpagter formener sig at kunne staae ved at give,

maatte Stiftsbogtrykkeriet formentlig, til Bedste for Ind-

byggerne, finde sig i at frafalde den atlraaede Trykke-

rettighed af den islandske Bibel.

Stiftamtmanden over Island har i sin Erklæring yt-

tret, at dot vil være rimeligt, at Forlæggeren til det

Arbeide maatte behove noget Forskud, men at han dog

ei kan antage, at en saa stor Summa, som den for-

langte, maatte være uomgjængelig fornoden, ligesom

han ei heller anseer den anbudne Sikkerhed for anta-

gelig. Derimod mener han, at det er sandsynligt, ^

1500 å 2000 Rbds. Forskud vil være nbdvendigt, hvilke

han anbefaler Supplikanten til at erholde rentefrie, mod

passende Sikkerhed i Jordegods.

Den kgl. Direction for Vaisenhuset i Kjbbenhavn,

med hvilken man i denne Anledning har brevvexlet,
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har i denne Henseende yttret, at den islandske Bibel 1836.

tvende Gange er trykt i Yaisenbusets Officin, nemlig i 25. Oktbr.

4 747 i Qvart og i 4813 i Oktav, sidste Gang paa det
"^>^-

brittiske Bibelselskabs Bekostning, mod den af Bog-

trykker Schubart opgivne Betaling, og uden at derpaa-

laae Vaisenhuset anden Forpligtelse, end at bescirge

Sætning og Trykning, men at Gorrecturen derimod var

samme uvedkommende. At den udkom fra Vajsenhu-

sets Officin var ligesaalidet en Folge af Privilegiet af

1740, som af Instructionen for Biskoppen i Holum

af 4746.

Hvad Sptirgsmaalet angaaer, om Vaisenhuset kunde

attraae at forlægge Biblen, saaledes at Exemplaret kunde

afhændes til 2 Hbd., eller noget mindre end af Ste-

phensen er angivet, da erklærer Directionen, at der

ikke skjbnnes at være nogen Grund for Vaisenhuset til

sligt Foretagende, da Directionen siden Aaret 4832 har

anseet det mest stemmende med Stiftelsens Tarv, ei at

benytte det allern. forundte Privilegium til Bogtrykkene.

Directionen formener derimod, at der ei kan være

Noget imod Opfyldelsen af Sekretair Stephensens Onske,

at foranstalte en Udgave af Biblen paa Islandsk, og da

Directionen har antaget, at Omkostningerne derved maae

antages omtrent at være lige, hvad enten den trykkes

Paa Island eller her i Staden, har den meddeelt dette

Gollegium nedenstaaende Beregning, som den har er-

klæret at være ndiagtig, hvorhos den har gjort opmærk-

som paa den betydelige Forskjel mellem Udgifterne

ved en Udgave i Qvart og en i Octav, hvilken sidste

Udgave af den danske Bibel saa godt som udelukkende

foretrækkes for den i Qvart, af hvilken næsten intet

Exemplar afhændes.

en islandsk Bibel i Oktav å 3000 Exemplarer koster:

Sætning og Trykning. . . 2234 Bbd.

Papir å 35 Bbd. Ballen . 2065 —
N

— 4296 Bbd.
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1836. 2) Dito i Qvart 3000 Exemplarer koster:

25. Oktbr. Sætning og Trykning . . . 401 \ Rbd.

Papir 3990 —
Hertil kommer for de apo-

kryphiske Boger, som ei

findes i Oktav-Udgaven:

Sætning, Trykning og Papir 405SV4 —
; 9056V4Rbd.

3) Dito i Oktav 5000 Exemplarer:

Sætning og Trykning. . . 2415 Rbd.

, Papir 3430 —
5845 —

4) Dito i Qvart 5000 Exemplarer:

Sætning og Trykning . . 5539 Rbd.

Papir 6740 —
Hertil kommer for de apo-

kryphiske Biiger. ..... 1467 Vi —
13,746V4 —

Bestemmes Oplaget til 5000 Exemplarer, yttrer

fremdeles Direclionen, vil Exemplaret koste Forlægge-

ren 7 Mk. i Oktav, og kunde formentlig afhændes for

2 Rbd. r. S.; i Qvart vil den koste 16 Mk., og kunde

formentlig afhændes for 26 Mk., hvilken sidste Priis er

betydelig ringere end den af Biskoppen foreslaaede

6 Rbd. 69 Sk. rede Solv.

Endeligen har Direclionen tilfoiet, at Sekretair Ste-

phensen efter dens Formening vel kunde behøve 2
/s

Dele af samtlige med Udgivelsen forbundne Udgifter

som et rentefrit Laan, med særdeles Hensyn paa det

lange Mellemrum af 60— 84—19 og 66 Aar, der ere

forløbne mellem hvert af de foregaaende Oplag, saavel

som i Betragtning af hans trængende oeconomiske For-

fatning.

Ved tjenstligst at meddele den kgl. Direction for

Fondet ad usus publicos Ovenstaaende, skulde man

lige tjenstligst udbede sig Sammes Yttringer behageligst

meddelte om, hvorvidt den maatte være villig til at be-
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vilge Supplikanten et rentefrit Laan, efter den afDirec- 1836.

tionen for Vaisenhuset foreslaaede Maalestok, samt mod 25^0ktbi%
betryggende Sikkerhed og Tilbagebetaling i nogle Aar.

— Det kgl. Danske Gancellie den 25. Oktobr. 4 836.

Instrux for Reykjavik Byes Repræsentanter. 4. Novbr.

Sonder-Amtets Comptoir den 4. Novembr. 1836 h

— Denne Instrux, som er udarbeidet af Stiftamtmand og Amt-

mand i Sfinder-Amtet L. A. de Krieger, mest efter Instrux for

Slagelse Byes Repræsentanter af 15. Oktobr. 1817, er appro-

beret ved Canc. Skriv. 16. Januar 1838. — Publiceret i Reykja-

vik 1836. Her trykt efter en Afskrift, verificeret af Stiftamt-

mand Krieger.

Instrux for Reykevig Byes Repræsentanter.

4) Repræsentanternes Antal i Reykevig skal her-

efter være 4, hvoraf de 3 vælges blandt Huseiere,

hvortil ogsaa de virkelige Faktorer ved de her etable-

rede Handelshuse henregnes, og den fjerde blandt de

saakaldte Tomthusmænd. — Valget paa de førstnævnte

skeer saaledes, at Byfogden foreslaaer i dens Sted, som

afgaaer, tre dertil qualificerede Mænd, hvoraf det samt-

oge Borgerskab, ved indleverede skriftlige Stemmer,

vælger een; den fjerde, naar han afgaaer, vælges paa

samme Maade af de Tomthusmænd, som af Byfogden i

Forening med Repræsentanterne ere befundne at qua-

lificere sig til at være valgberettigede; deres Antal bcJr

ikke være ringere end 24. - - Der kan af Byfogden

togen foreslaaes, som ikke er fulde 24 Aar gammel og

ikke har været i Byen idelmindste i 3 Aar, ei heller

kan Nogen dertil bringes i Forslag, som ere en af de

andre Repræsentanter i nærmere end andet Led be-

slægtet eller besvogret. — Det paaligger iovrigt og Byfog-

den, ved Forslag til Repræsentanternes Udnævnelse, at

Se e hen til, at der, saavidt muligt, iblandt disse Mænd
blive Folk af alle Indvaanernes Klasser. — 2) Repræ-

sentanterne skulle, til deres Afbenyttelse i Byens An-

liggender, være forsynede med en Deliberations-Protokol,

Anordn. 27. Novbr. 1846.
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1836. der skal fores ved alle Forhandlinger, som de indbyrdes

Novbr. bave imellem dem, og som efter hver Session skal un-

derskrives; ved disse Forhandlinger nævnes i Proto-

kollen de til dem indkomne Breve og Documenter, som

vedlægges denne; ligesaa indfyres i samme, efter en-

hver afholdt Forsamling, Copier af de fra dem udgaaede

Breve, Erklæringer og Expedilioner. Denne Protokol

anskaffes for Byens Regning og autoriseres af Amtman-

den, som ved Eftersyn, naar det synes fornbdent, kan

forvisse sig om den fores tilborligen; den skal engang

aarligen forevises Byfogden til Conferering med hans

Expeditionsboger. — 3) Repræsentanterne samles enten

paa Byens Thinghus, hos Byfogden, eller hos een af

Repræsentanterne selv, saa ofte nogen Sag forefalder

at deliberere om, og de af denne Embedsmand dertil

sammenkaldes. Ogsaa bor en saadan Samling foran-

staltes, naar een af Repræsentanterne forlanger det, paa

Grund af et eller andet Andragende, han kunde have

at gjbre. Ere der paa samme Tid flere Sager, bestem-

mes forst Ordenen, hvori disse skulle foretages. Fore-

falde forskjellige Meninger, enten ved Deliberationer,

Erklæringers Afgivelse, eller i andre Tilfælde, da bor

enhver forskjellig Mening anfdres saavel i Deliberations-

ProtokoJlen, som i den afgivende Erklæring selv, til-

lige med Grunden for samme, og Afvigelsen fra de fleste

Stemmer ikke tilkjendegives ved Nægtelse af Under-

skrift. Ei heller bor Nogen medunderskrive, eller over-

gaae til de Andres Beslutning, blot fordi han anseer

sig overstemmet, saalænge han ikke foler sig overbe-

viist om, at hans forst yttrede Mening er urigtig. —

-

4) De sammentræde aarligen, efter Tilkaldelse, med

Byfogden, for med ham at overlægge, sarnt derefter for

Amtmanden at foreslaae de Arbeider, Indretninger og

Reparationer m. v., som i det tilkommende Aars Lob

for Byens Regning bor foretages. Ligesaa have de med

. Byfogden at overlægge, hvorledes de, saavel hertil, som

til Byens dvrige offentlige Udgifter fornodne Penge-
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summer, hvilke ved saadan Leilighed saa nbiaglig som 1836.

muligt bringes i Anslag, og sammenholdes med de Ind- 4. Novbr.

tægter, som dertil haves, kunne tilveiebringes, eller bor

paalignes Byen. — 5) Naar de aarlige af Kæmneren og

Taxererborgerne forfattede Ansættelses-Forretninger af

Byfogden tilstilles Repræsentanterne, da have de paa

det nbieste at gjennemgaae samme, og derved at un-

dersøge, om nogen af Byens geistlige eller verdslige

Betjente, eller andre Indvaanere, som eie Huus i Byen,

eller og nogen af samtlige Indvaanere, som drive bor-

gerlig Næring, eller som efter andre Bestemmelser bor

contribuere til de i Ligningen omhandlede Bidrag, er

dem bekjendt at være til Ansættelse forbigaaet; frem-

deles, om Byudgiften for nogen enkelt Mand skulde

være ansat hbiere eller lavere, end de finde det at burde

skee, om hvilket Alt de have at forsyne Ansætnings-

Eorretningen med deres Erklæring. Ligesaa bliver en-

hver speciel Ligning, f. Ex. af Delinquentomkostninger,

forsaavidt denne ikke maatte befindes at burde udbe-

tales direete af Kæmnerkassen, at tilstille Repræsen-

tanterne, forinden den indstilles til Amtets Approbation.

Ligeledes have de at gjennemgaae enhver Paaligning,

som in natura maatte gjores paa Byen, og at paatale

samme, forsaavidt de maatte formærke noget urigtigt

deri. — 6) Naar Reglementet over Lbnningerne til

Byens Betjente, og til dens andre visse aarlige Udgifter

af Byfogden tilstilles Repræsentanterne, da have de nbie

at gjennemgaae samme og bemærke, om nogen Udgift

derpaa er anfbrt, som ikke iforveien er approberet

e'ler behbrigen resolveret. Ligeledes have de at med-
dele Erklæringer over alle forefaldende uvisse eller

ubestemte Udgifter, forinden de af Byfogden anvises til

Udbetaling af Kæmnerkassen. De have, i Henseende

"1 det sidstnævnte Slags Udgifter, at paasee, saavidt de

gi'unde sig paa Accorder eller Contrakter, at disse ere

behbrigen opfyldte, forinden de erklære dem for Ud-

X. B. 51
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1836. betalingen, efter samme, og forovrigt at Regninger, eller

Novbr.. andre Fordringer, for hvis Udbetaling de erklære dem,

virkeligen ere Byen vedkommende, og at de ere bil-

lige, i Forhold til de Tings eller forrentede Arbeiders

Værd, som de indeholde. Forefindes der noget uhjem-

melt eller ubilligt ved en Fordring, bør de erklære

dem imod Udbetalingen, indtil de manglende Beviser

tilveiebringes eller Fordringen nedsættes. — 7) Naar

Contrakter eller Licitationsforrelninger paa Byens Vegne

skulle afsluttes, eller afholdes over Arbeider m. v.,

eller Auctionsforretninger afholdes over Bortleielsen af

Byens offentlige Jorder, Eiendomme og Rettigheder,

ville Repræsentanterne enten vorde tilkaldte at over-

være denne, eller Jeres Betænkning over samme vorde

indhentet, forinden de indstilles til Amtets Approbation.

De have i begge Tilfælde at paasee, saavel at det For-

nødne til Byens Tarv, med Hensyn til de Materialiers

gode Beskaffenhed, og do Arbeiders gode og hensigts-

mæssige Udfdrelse, deri betinges, samt Fordeelagtig-

heden af de Vilkaar, hvorunder Byens Eiendomme blive

at bortleie, derved iagttages, som og at de accorde-

rende eller tilbudne Priser ere saadanne, at de for-

menes at burde antages eller approberes, om hvilket

Alt de have at meddele deres motiverede Betænkning-

De skulle og tillige med Byfogden eftersee de Materia-

ler, som af Entrepreneurerne efter Licitation eller anden

Accord leveres til Byens Arbeider, forinden de maae

anvendes til Arbeidet, for at skjonne om de ere con-

traklmæssige og forsvarlige. — 8) Naar det aarlige

Kæmnerregnskab, overeensstemmende med Plakaten af

23. Marts 1827 § 2, har henlagt den befalede Tid til

Eftersyn af Contribuenterne, have de i Forening med

Byfogden, forinden Amtet tilstilles Regnskabet til Re"

vision, paa det nøiagtigste at gjennemgaae sanarøeJ

paategne dette og de tilhørende Bilage om og hvad de

derved have fundet at erindre, saml attestere den af

Kæmneren forfattede Designation over Byens Grundeiefl"
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domme, disses aarlige Afgifter og dvrige Benyttelse, de 1836.

muligen forefaldende Moderationer i ansatte Byudgifter, 4. Novbr.

og Hestancelister. De have med Hensyn til Regnskabet

i Særdeleshed at paasee, at ingen Indtægter deri ere

udeladte, som med Rette deri burde anføres, ei heller

nogen Udgift beregnet, som ikke med Rette burde be-

regnes. Ligeledes have de at paaagte, at de Udgifter,

som af Byens Kasse forskudsviis udbetales, blive legi-

timerede, som behørigen anmeldte til Refundering, og

at de saalænge, indtil denne skeer, blive anførte Byen

tilgode, ligesom de ogsaa have at andrage paa Foran-

staltning til Refunderingen, naar de finde, at denne i

utilbørlig lang Tid udebliver. De have nbie at gjen-

nemgaae Listen over Byens Inventarium, som er ved-

lagt Regnskabet, paasee, at der føres til Tilgang paa

denne Liste Alt, hvad der i Regnskabsaaret er tilkjobt

eller tilkommet af lnventarii- Sager, og attestere Rigtig-

heden af, hvad der paa samme fores til Afgang,

eller meddele deres Bemærkninger derover. Naar der

fra noget Aars Udgifter bliver større Beholdning i Kæm-

nerkassen, end hvad der behøves til lobende Udgifters

Bestridelse, da have Repræsentanterne med Byfogden

at overlægge og derefter for Amtet at foreslaae sammes

Anvendelse, enten til dermed at afbetale paa Byens

Gjæld, om den maatte have nogen, eller at indsætte

paa Rente i Jordebogskassen, eller paa anden Maade,

W den størst mulige Nytte for Byen. — 9) Repræsentan-

terne bør stedse søge at have en saadan Kjendskab

li
' Byens offentlige Indrelninger, dens Brandvæsen,

Vandpumper, Gader, Veie m. v., at de uopholdeligen

kunne andrage for Byfogden, saavel naar der maatte

skee Noget til Skade eller Fornærmelse for disse, som
hvad der findes at burde forelages til deres Gavn.

De skulle overvære de Visitationsprøver, som afholdes

°ver Byens offentlige Brandredskaber, som og den Be-

agtelse, der engang aarligen bør afholdes over Byens
Inventarium m. v. De skulle meddele deres Betænk-

51*
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4 836. ning og Forslag angaaende Anvendelsen af de Byen,

4. Novbr. som Commune, tilhorende Jorder, Torvemoser og For-

strande m. v., agtpaagive og for Byfogden paatale, naar

de finde noget contraktstridigt at foretages ved bemeldte

Jorder, forsaavidt de ere bortleiede, samt ellers, naar

Noget skeer til Skade eller Fornærmelse for Ejendom-

mene. Ligeledes skulle de vaage over, at ingen Byens

Eiendom eller Rettighed vorder den frahævdet. — 10)

Repræsentanterne sammentræde i Begyndelsen af hvert

Aar med Byfogden, for at overlægge om og udmelde

de forncJdne Bestillingsmænd i Byen, til hvilken Sam-

ling det samtlige Borgerskab og bor indvarsles, for at

give Stemmer. — \\) Forbvrigt ville de letteligen af

deres Stillings Medfør som Repræsentanter for Byens

samtlige Indvaanere, og af den Pligt, som derefter paa-

ligger dem til paa alle mulige Maader at paasee og

iagttage, hvad der kan være til Byens sande Gavn og

Bedste, kunne udlede de flere Regler for deres Handle-

maade, som heri ikke maatte være benævnte. Som

retskafne, ærekjære og gavnlystne Mænd ville de ansee

dem hædrede ved den Tillid af deres Medborgere,

paa Grund af hvilken de ere valgte til en Post, hvor-

ved de have megen Leilighed til at kunne bidrage til

almindeligt Gavn, og ligesom de stedse med Frimo-

dighed, uden at lade dem afholde derfra ved noget

Slags Hensyn, ville meddele deres Forslag og Betænk-

ninger, hvor disse enten af Ovrigheden affordres dem,

eller hvor de selv maatte ansee dem nyttige for Byen,

saaledes som deres Eftertanke og Overbeviisning til-

siger dem, at det bOr skee, saa ville de og paa den

anden Side iagttage, at handle efter modent Overlæg

i deres Foretagender, undgaae al Lidenskabelighed, og

i deres Sammenkomster og Deliberationer med Ovrig-

heden, samt ellers i deres Foredrag til denne, iagttage

den Sbmmelighed og Agtelse, som de skylde den, *

Medfbr af Loven, og det den af Kongen anbetroede

Embede. — 12) I Almindelighed henvende Repræsen-
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tanterne sig med deres Andragende til Byfogden. — 1836.

Kun naar dette maatte være uden Virkning, eller om de 4. Novbr.

skulde finde Anledning til at klage over Ovrighedens

Forhold, henvende de dem directe til Amtet. I alle

Tilfælde, hvor der imellem Ovrigheden og Repræsen-

tanterne, eller imellem disse indbyrdes, maatte forefalde

forskjellige Meninger, indstilles Sagen til Amtets Reso-

lution. — 13) Ingen kan tvinges til at vedblive sin Be-

stilling som Repræsentant i længere Tid end 3 Aar, og

naar han efter den Tid frasiger sig den, bor strax fore-

tages Valg paa en anden. Dog kan ikkun to af dem

aarligen afgaae, og naar derfor flere Frasigelser skulle

skee i eet Aar, blive de fra de tvende ældste i Be-

stillingen alene gjældende. — 14) I alle de Tilfælde,

hvor nogen skriftlig Erklæring eller Betænkning af-

æskes Repræsentanterne, bor de, snarest muligt, afgive

samme. De bor ikke uden lovligt og betimeligen an-

meldt Forfald, efter Tilkaldelse, udeblive fra Mode ved

Raadsluesamlinger, Samlinger med Byfogden eller imel-

lem dem selv. For saadan Forsbmmelse eller Udebli-

velse gives Vedkommende, efter Byfogdens Anmeldelse,

en Paamindelse fra Amtet, men maatte gjentagen For-

sømmelse eller Udeblivelse finde Sted, da kan der

e fter Amtets Beslutning skee Sammenkaldelse til Raad-

stuesamling, hvor det da ved Stemmesamling bliver

at afgjore, hvorvidt de saaledes Forsbmmelige bor ved-

blive deres Repræsentantposter eller ikke. — \ 5) Re-

præsentanterne ere, saalænge de vedblive deres Bestilling,

frie for alle andre borgerlige Ombud og Bestillinger,

Tjenesten ved Brandvæsenet dog undtagen. — 16) lalle

Tilfælde, hvor Repræsentanterne maatte finde det for-

n°dent, at det samtlige Borgerskab hores, forinden de

roeddele deres Betænkning om et Anliggende, hvilket

d°g ikke bor skee uden i de vigtigere Sager, som an-

Saae enten ganske nye Foretagender, Lbnningstillæg,

^hændelse eller Overdragelse paa anden end sædvanlig
Maade a f nogen af Pyens Eiendele, eller og Eftergivelse
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1836. eller Forandring af nogen Byens Rettighed, enten efter

4. Novbr. Loven eller efter bestemmende Contrakler og Vedtæg-

^er, henvende de sig til Byfogden med Begjæring om

Foranstaltning til en Sammenkaldelse af Borgerne, hvil-

ken han da enten strax foranstalter, eller ogsaa, om han

anseer det forno'dent, iforveien indhenter Amtets Resolu-

tion derom. Alle Raadstuesamlinger afholdes af Byfog-

den i Overværelse af Repræsentanterne. De Gjen-

stande, som skulle afhandles ved samme, reduceres

iforveien, saavidt muligt, til at kunne besvares med

Stemmer af ja eller nei. Enhver, som ikke moder ved

disse Samlinger, ansees samtykkende i den Beslutning,

som af de fleste Modende tages. Repræsentanterne

ere imidlertid berettigede til at tilkalde enkelte Borgere

til deres Forsamling, naar de hos dem ville sogo Op-

lysning i et eller andet Byens Anliggender vedkom-

mende. — 17) Repræsentanterne meddeles en Oversigt

over de ved Byfogedarchivet beroende Documenter,

Byen vedkommende, og de ere berettigede til at for-

lange sig foreviist ethvert saadant Document, hvoraf de

ville sbge Oplysning. Ligeledes skulle dem af Byfogden,

paa Forlangende, meddeles Gjenparter eller Extrakter

af bemeldte Documenter, for hvilke dog i Afskriver-

penge betales 12 Skilling Sbivmynt for hvert Ark af

Byens Kasse. — 18) Denne Instrux, hvorpaa forventes

det kgl. Danske Gancellies Approbation, bliver gjæl-

dende indtil en Communelov, overeensstemmende med

den, som vil blive given for Kjbbstæderne i Danmark,

her allern. maatte blive anordnet. — Islands Stifts- og

Sbnderamts Gontoir, den 4. Novembr. 1836.

15. Novbr. Gancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Andragende om Salg

af Qvilder, tilhørende den forrige Kirke paa Kai-
i

manstnnga. Khavn den 15. Novembr. 1836, ^
Canc. 1. Depart. Brevb. 1836, Nr. 8134. 1
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Foranlediget af den med Stiftamtets og Deres Hbi- 1836.

ærv. 1 behagelige Betænkning af respective J7. 02 5. TTTT^'...... 15. Novbr.
September sidstleden hertil indkomne Anso'gning, hvori

Eieren af Gaarden Kalmanstunge inden Myre Syssel og

Vesteramtet paa Island, Jon Arnesen, anholder om, at

de to paa bemeldte Gaard værende Kirkeqvilder maae r

bortsælges ved offentlig Auction, imod at Kjobesummen

indsættes til Forrenteise for vedkommende Sognekald

i den kgl. Kasse, og at han fra den først indtræffende

Vacance i Gilsbakke Præstekald maa fritages for at er-

lægge den ved kgl. Resolution af 9. Oktober 1807 be-

stemte Smorleie til Sognekaldet sammesteds, — skulde

man tjenstligst tilmelde Stiftamtet og Deres Hbiærv. til

behagelig Efterretning og Bekjendtgjcjrelse for Suppli-

kanten, at det Ansogte ikke kan bevilges. — Det kgl.

Danske Cancellie den 15. Novembr. 4836.

Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang. 22. Novbr.

Opforelse af Tomthuse paa Vestmannoerne. Khavn

den 22. Novembr. 1836. — Canc. s. Departem.

Brevb. 1836, Nr. 4472. Algreen-Ussings Reskriptsaml. for

1836, S. 433-434.

1 Gjensvar paa det kgl. Rentekammers behagelige

Skrivelse af 24. September sidstleden, hvori Samme

har begjært Cancelliets Betænkning over det af Stift-

amtmanden over Island i den med Bilag herhos tilbage- /

følgende Skrivelse gjorte Forslag om, at Amtmanden i

Scinderamtet maa bemyndiges til for Fremtiden, efter

foregaaende Indstilling fra Sysselmanden paa Vestmanno,

at meddele Tilladelse til saamange Tomthuses Opførelse

paa bemeldte 6, som til enhver Tid maatte synes for-

nødne, skulde man ikke undlade tjenstligst at melde,

at Cancelliet efter Omstændighederne, og med Hensyn

"I; at der ifølge Reglement 8. Januar 1834 § 21 til-

kommer Sysselmændene saadan Myndighed paa ethvert

andetsted i Island, ikke finder, at der kan være nogen
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1836. Betænkelighed ved at overlade til Amtets Afgjorelse

22^ovbr
^porgsmaalet om

>
bvormange Tomthuse der passende

kunde opfares paa Vestmannd. — Det kongel. Danske

Cancellie den 22. Novembr. 1836.

26. Novbr. Rentekammer - Skrivelse til Directionen for

Universitetet og de lærde Skoler, ang. Opgjo-

relsen af den lærde Skoles Regnskabs - Status.

Khavn den 26. Novembr. 1836. — Rentek. isl. Co-

piebog 12, Nr. 389.

Saavel ifolge behagelig Skrivelse af 14. September

4833 fra den kgl. Direction for Universitetet og de lærde

Skoler, som ogsaa for at see hævet det Forhold, som

Bessestad Skole staaer i til Jordebogskassen samme-

steds, bar Kammeret, efter at have desangaaende ind-

hentet de Oplysninger, som der fra Landet kunde er-

holdes, ladet udarbeide en Status over hvad Skolen

kunde antages at eie den 31. Juli 1834, hvilken saa-

ledes indbefatter ikke alene Skolens samtlige Udgifter

i Tidsrummet fra \. Mai 1785, da den særskilt fra

Bispestolen blev organiseret, men ogsaa de Indtægter

af Gapitaler og Renter, samt andre Reventier, den i

dette Tidsrum maatte beregnes at tilkomme, i Over-

eensstemmelse med de i saa Henseende gjeldende Be-

stemmelser.

Ved at tilstille velbemeldte Direction denne Op-

gjorelse og Status, undlade vi ikke til Sagens nærmere

Oplysning at vedfoie Følgende:

Som bekjendt var der til Skalholts og Holums

Bispedomme henlagt betydeligt Jordegods, saavel som

Kongetienden af flere Sysseler, af hvis Indtægter Bi-

sperne, Skolerne paa Skalholt og Holum, og de derved

ansatte Lærere, havde Underhold.

Paa denne Maade førtes Stiftelsernes Oeconomie i

længere Tid, og maatte saaledes Bispestolene afholde

alle Udgifterne ved Skolerne, naar undlages, at Holum



>

Renter. Skriv. ang. Skolens Status. 809

Bispestol paa Grund af de Ulykker, der ved Jordbrand 1836.

og Misvæxt var truffen Landet, tilstodes ved kel. Re-
"-
TT'T^° ' ° 26. Novbr.

solution af 21. Februar 1784: 700 Rd. aarlig i 10 Aar

af den kgl. Kasse.

Ved Skolen paa Skalholt indtraadte imidlertid en For-

andring i Aaret 1785, da, deels for at bringe Indtægterne,

som tilfaldt denne Stiftelse, paa en fast Fod, og deels i den

Hensigt, at sikkre den kgl. Kasse for Tilskud, Skolevæ-

senet dersteds muligen vilde udfordre, som en Folge

af, at Jordegodset i Island i Almindelighed, og saaledes

ogsaa Skalholts Gods, var deterioreret ved Jordbranden

der i Landet i Aarene 1783 og 1784, det paa alier-

underd. Forestilling fra det danske Cancellie ved kgl.

Resolution af 15. April 1785 blev bestemt, at Skalholts

Bispestols samtlige Jordegods skulde sælges, og at Købe-

summerne herfor, samt de til Bispestolen henlagte Tien-

der med mere skulde inddrages i den kgl. Kasse, hvor-

imod der til Underholdning for Biskoppen og Skolen

paa Skalholt, som ifblge fornævnte allerhbieste Resolu-

tion forflyttedes til Reikevig, blev normeret en Sum af

2500 Rd. D. G. aarlig, hvoraf Biskoppen tillagdes

1000 Rd. og Skolen 1500 Rd. D. C. Senere blev

en lignende Foranstaltning truffen i Henseende til Holum

Bispestol og Jordegods.

Denne Bispestol blev nemlig paa det danske Can-

cellies Forestilling ved kgl. Resolution af 25. Septbr. og

allerhbi. Reskript af 2. Oklbr. 1801 nedlagt, Latinskolen

sammesteds forflyttet til Reikevig og combineret med
den derværende forrige Skalholtske Skole. — Til denne

saaledes forenede Skole henlagdes ved allerhbieste Re-

solution af 17. Mai 1805 Kongsgaarden Bessestad, hvor-

til Skolen henflyttedes og siden er forbleven. Ved

ovennævnte allerhbieste Resolution af 25. Septembr. og

Reskript af 2. Oktober 1801 blev endvidere befalet, at

Lehnsjorderne til Holum, den derværende Latinskole

°g de bvrige Embedsjorder skulde sælges ved offentlig

Auction, samt tillige bestemt, at af Holum Bispestols
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1836. Indkomster skulde Biskoppen over Skalholt Stift, som
26. Novbr. Biskop over hele Landet, nyde et aarligt Tillæg af 200

Rd. D. G
,

og Bekostningerne med Underholdningen af

Disciplene fra Holum nedlagte Latinskole ved det for-

enede Skole-Institut i Reikevig udredes. — Salget af

det Holumske Jordegods blev det overdraget Rentekam-

meret at besbrge, ligesom ogsaa i sin Tid, naar det

hele Gods var solgt, at correspondere med det danske

Cancellie, under hvis Bestyrelse Stiftelsen paa den Tid

henhorte, og Finants-Collegiet, angaaende hvorledes,

ligesom for Reikevig Skole, kunde bestemmes en regle-

menteret Fond for fornævnte nye Skoleindretning, saa-

ledes, at samme paa den ene Side kunde blive til-

strækkelig til Indretningens fornbdne Udgifter, og paa

den anden Side ikke blive til Tab eller Byrde for den

kgl. Kasse. Da en saadan Fond endnu ikke er bleven

reguleret, er man
(

vedbleven at anvise Udgifterne til

Skolen paa sammes i Jordebogskassen i Island inde-

staaende Midler, efter Foranstaltning fra det danske

Cancellie, indtil i Aaret 1805, men efter den Tid fra

den kgl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler.

I Henseende til Skolens Indtægter og Udgifter hen-

vises til ovenmeldte Opgjbrelse med tilhbrende Bilage,

hvortil alene maa fbies:

Med Hensyn til de Skalholts Bispestol tilhbrende

Eiendele, da er det antaget, at Sagen derhen er af-

gjort, at Skolen tilkommer af den kgl. Kasse aarlig

2500 Rd., hvilke ved Pengevæsenets Forandring ifblg6

allerhbieste Reskript af 5. Januar og Resolution af

Marts 1813 ere overgaaede til Rigsbankpenge Sblv

Daler for Daler.

Hvad derimod angaaer Summerne for det bort-

solgte Holumske Jordegods, i Henseende til hvilke en

saadan Bestemmelse ikke haves, da er det i OpgJ°~

reisen antaget, at saavel disse, der deels ere indbetalt

i Zahlkassen i Kjbbenhavn, deels i Islands Jordebogs-

kasse, som og hvad der ibvrigt er indbetalt Holurns
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Stiftelse tilhorende, hvoraf Renter efter de gjeldende 1836.

Bestemmelser kunde komme den tilsode, maa betragtes 26. Novbr.

som indsat til Forrentning af Statskassen, og i Opgjo-

relsen ere derfor Renter beregnede af disse Capitaler

fra de respective Indbetalingstider, paa samme Maade

som af al anden Statsgjæld i Island.

Efter hvad der er anfbrt i vedfolgende Bemærk-

ninger til Opgjbrelsen over Bessestads oeconomiske

Status, vilde Skolens Fond blive den 31. Juli 1834:

52,135 Rbd. 63 Sk. Solv, hvoraf den aarlige Rente

k 4 pCt. p. A. andrager .... 2085 Rbd. 41 Sk. Salv;

lægges hertil det saakaldte Skal-

holts Æquivalent aarlig . . . . 2500 — » - —

vilde Stiftelsen aarlig kunne til-

komme af den kgl. Kasse . . 4585 Rbd. 41 Sk. Solv.

Foruden disse 4585 Rbd.

41 Sk. Solv af den kgl. Kasse

kan Skolen gjore Regning paa

følgende aarlige indtæger:

a) Renter af tvende Stiftelsen

tilhorende kgl. Obligationer,

til Belob 609 Rbd. 42 Sk.

Salv å 4 pCt. p. A. udgjor 24 — 36 - —
b) Kongetienderne af Oefjords

og Skagefjords Sysseler, cal-

culeret efter et Middeltal af

hvad disse Tiender have

givet i de sidste 5 Aar, eller

circa 350 Rbd. Sedler aarlig,

å pari Cours 350 — » - —

Tilsammen ialt 4959 Rbd. 77 Sk. Salv.

Af denne Indtægt skal udredes Biskoppens og

Lærernes Gager, samt hvad der medgaaer til Skole-

^dretningens Oeconomie, i hvilken Henseende dog maa
bemærkes, at Skolestiftelsen hidtil har tillige haft fri

Afbenyttelse af Jorden Bessestad.
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Stiftelsens Udgifter ere imidlertid for Tiden:

1. Gage til Biskoppen 1200 Rbd. » Sk. Solv

2. Do. » Lectoren 800 — » - —
3. Do. » Fbrste Adjunkt . . 500 — » - —
4. Do. m Anden Adjunkt . • 500 — » - —
5. Do. » Tredie Adjunkt . . 500 — » - —
6. Adjunkterne Egilsens og Gun-

logsens Husleiehjælp, der

dog ikkun er interimistisk. 100 — » - —
7. Oeconomus 217 — 4 9 - —
8. Bessestad Kirke 20 — » - —
9. Sognepræsten til Bessestad

Kirke for Ministerialia . . , 24 — » - •

—

10. Medicinalindretningen i Is-

land 63 — 72 - —
11. Postindretningen sammesteds 4 4 — 28 - —
12. De reglementerede Stipen-

dier til Disciplene 1 440 — » - —
13. Den aarlige Rente af Købe-

summerne for Slipendie-

gaarden Aas 266 Rbd. og

den Modrufells Hospital til-

horende Jord Hol 441 Rbd.

Solv, der udgjor tilsammen

407 Rbd. Stilv, hvoraf Ren-

ten å 4 pCt. p. A. andrager 46 — 27 -

14. Aarlige overordentlige Ud-

gifter, Pensioner samt Be-

kostninger ved indtræffende

Hovedreparation af Skolens

Bygninger, disses saavelsom

Skoleinventarets Vedligehol-

delse med andet mere, cal-

culeres til 800 — »>
-

Tilsammen 6195 Rbd. 50 Sk. Solv.
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Som foranfbrt kan der ikkun 1836.

gjbres Regning paa en aarlig 26. Novbr.
.

Indtægt af 4959 Rbd. 77 Sk.- Solv.

fdlgelig stbrre aarlig Udgift end

Indtægt af 1235 Rbd. 69 Sk. Solv.

Desforuden maa gjbres opmærksom paa den efter

Opgivelsen forestaaende Udtælling af de resterende

Renter af Kjdbesummen for Jorden Aas, fra 4. August

4 822 til 41. Juni 1834, 126 Rbd. 4 4 Sk. Solv, oe af

Kjbbesummen for Jorden Hol fra Fardag 4 806 til 44.

Juni 4845: 8 Rbd. 44 Sk. S. og T., samt fra sidst-

meldte Dato til 4 4. Juni 4 834: 407 Rbd. 7 Sk. SbJv,

altsaa ialt 8 Rbd. 44 Sk. S. og T. og 233 Rbd. 24 Sk.

Solv. Hertil kommer endvidere den i Remærkningerne

ommeldte Erstatning til vedkommende Præster i forrige

Holum Stift, for lidt Tab i deres Indkomster ved Salget

af Bispestolens Jordegods.

Efter saaledes at have gjort den kgl. Direction for

Universitetet og de lærde Skoler bekjendt med de Prin-

ciper, som Opgjorelsen er baseret paa, maae vi tillige

bemærke, at disse vel ikke have erholdt den i saa Hen-

seende nodvendige Approbation, men da ikke noget

Nærmere ved Sagen kunde foretages, forend en til dette

Oiemed veiledende Opgjbrelse var tilveiebragt, maatte

denne fuldfbres under Antagelsen af saadanne Regler,

som Sagens Natur og Billighed nærmest henviste til.

Kammeret er derfor ogsaa sindet at tilstille de Depu-

terede for Finantserne Sagen til nærmere Bedbmmelse

°g videre Afgjbrelse, men forinden dette skeer, skulle

v» ikke undlade, ved herhos at lade fblge saavel oven-

nævnte Opgjbrelse med samtlige Bilage, og de fra Is-

land indhentede Oplysninger, derover at udbede os

velbemeldte Directions behagelige Betænkning meddeell,

hvorved man, foruden at underrettes om hvad til samme
muligen maalte falde at erindre, tillige ønsker al mod*'

tage Directionens Formening med Hensyn til de frem-

/
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1836. tidige Ressourcer, Skolen efter Opgjbrelsen vilde have

r^TT^T" til sin Raadighed. Med velbemeldte Directions behage-
26. Novbr. p °

lige Svar forventes det Indsluttede tilbage. — Rente-

kammeret den 26. Novembr. 1836.

29. Novbr. Kongelig Resolution ang. Rentebetalingen af

Statsgjæld i Sfilv. Khavn den 29. Novembr.

1836. — Meddeelt Rentekammeret ved Skrivelse fra Direc-

tipnen for Statsgjelden og den synkende Fond af 27. April

1837 ; see Rentek. Skriv. 13. Mai 1837. - Rentek. Isl. Copieb.

12, Nr. 762.

Vi bifalde allern., at de i 44. Juni Termin 4 836

ved Jordebogskassen i Island med rede Solv betalte
'

Renter af den bundne Statsgjæld paa Sfilv, saavel som

de med samme Retalingsmiddel afgjorte Renter og Af-

drag paa Seddelgjælden, maae, forsaavidt Landfogdens

Regnskab ved Revision befindes rigtigt, refunderes Zahl-

kassen med rede Solv. Derhos ville Vi allern. have

bestemt, at de Renter af den bundne Statsgjæld i Solv,

hvilke blive at betale i Island, i Fremtiden afgjbres

med rede Solv. — Kjbbenhavn den 29. Novembr. 4 836.

X

so. Novbr. Kongelig Resolution ang. Overdragelse af

Jorden Thjodolfshage til afgiftsfri Brug for Di-

striktschirurgen i Sonder-Amtets ostlige Distrikt

Khavn den 30. Novembr. 1836. — i Rentek. Fore-

stilling 22. Novembr. bemærkes, at Distriktschirurgen i
det

Ostlige Chirurgikat i Sønder-Amtet, Skuli Thorarensen, havde

anholdt om at faae en Embedsjord udlagt, paa Grund af at

han, som ikke kunde boe i en Kjttbstad, var nBdsaget til at

beskjæftige sig med Landvæsenet, og holde en Jord til Afbe-

nyttelse, da han ofte som Læge blev n8dt til at modtage P»"

tienter, der ikke forud vare anmeldte, og underholde dem 1

længere Tid. Den forrige Læge, Sveinn Pålsson, havde i

denne Henseende faaet udlagt den halve Gaard Vi'k i Skapta*

fells Syssel, men dette maatte deels ansees som en personlig
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Begunstigelse, deels var Jorden ikke gunstig situeret, og burde 1836.

formentlig anvises i Rangarvalla Syssel. —*—

'

Stiftamtmand Krieger anbefalede dette Andragende, og Novbr.

foreslog, at Jorden £j6o61fshagi, der hbrte til pykkvabæ Klo-

stergods, men havde hidtil været overdraget Sysselmanden i

Rangarvalla Syssel til Administration, for at denne Embeds-

mand i fo nitident Fald kunde benytte den, maatte, da Syssel-

mand Sverrisson ikke tinskede at afbenytte den og Intet havde

imod at den overdroges til Lægen, overlades til denne som
Embedsjord fra Fardag 1837 at regne. — Rentek. Relat. og

Resol. Prot. 1836 E, Nr. 445.

Den til Thykkebai Klostergods horende Jord Thiod-

olvshage, i Rangervalle Syssel under Islands Sonder-

Amt, ville Vi, fra Fardag 1837 at regne, allern. have

overladt Distriktschirurgen i bemeldte Amls ostlige

Chirurgikat som Embedsjord, saaledes, at Beneficiarius

fritages for at betale den Afgift, som for Tiden aarligen

svares af Jorden til den islandske Jordebogskasse. —
Kjobenbavn den 30. Novembr. 1836 1

.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over 10. Decbr.

Islands Nord- og Oster-Amt, nng. Brugsjord for

Distriktschirurgen i Nord -Amtet. Khavn den

10. Decembr. 1836. — Rentek. Isl. Copiebog 12,

Nr. 419. 'l "\^rj:^ j^]?^ ;> :

[

r^a^Æ^!^^: '':

'

Med Hr. Amtm." Betænkning af 5. Septbr. d. A.

er Kammeret remitteret et Andragende fra Distrikts-

kirurg
i Islands Norderamt, E. Johnsen, hvori han an-

holder om, istedetfor den ham udlagte fri Brugsjord

Arnarnes af Mbdrevalle Klosters Gods at erholde udlagt

Jorden Kjarna, henhørende under Administrationen af

Større Oefjords Jorder og KjernS.

I Anledning heraf skulde vi ikke undlade tjenst-

J communiceret Stiftamtmanden over Island til Efterretning

og videre BekjendtgjSrelse ved Rentek. Skriv. 17. Decbr.

!836. Isl. Copieb. 12, Nr. 441.
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1836. ligen at melde, at forsaavidt Distriktschirurg Johnsen

^"^"^"kan forenes med den nuværende Opsidder paa Jorden

Kjerno (= Kjarna) om Afstaaelsen af den hele Jord eller en

Qvota-Deel af samme til Afbenyttelse for sig, vil der fra

Kammerets Side ikke haves Noget imod, at den attraaede

Forandring iværksættes. lovrigt bliver det en Selv-

folge, at Jorden Arnarnes, som tilhbrende Mbdrevalle

Klosters Gods, vil i saa Tilfælde, med de derpaa nu-

værende 3 Qvilder, blive at bestyre af Administrator

for dette Gods.

Om denne vor Resolution bedes saavel Distrikts-

chirurg Johnsen som vedkommende Administratorer

meddeelt fornoden Underretning. — Rentekammeret

den 10. Decembr. 1836.

n. Decbr. Cancellie - Skrivelse til Rentekammeret, ang.

Varigheden af Rettighed til Fiskepræmier ved

Island. Khavn den 17. Decembr. 1836. —
Canc. 8. Depart. Brevb. 1836, Nr. 4799, Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1836, S. 455—456.

I Anledning af, at Kjobmand Hillebrandt og ovrige

Rhedere af Kutteren uden nye Prove", der skal være

det samme Skib, som ved det herhos tilbagefolgende

af den kgl. grbnlandske Hanrlels-Gommission under 18.

April 1789 udstedte Skjode, under Navn af Jagten uden

nye Prove", blev solgt til Skibscapitain Just Ludvigsen,

med Rettighed til. saalænge det er til, at maatte

oppebære den ved Plakaten af 6. Juni 1787 fastsatte

Præmie, af -10 Rd pr. Commercelæst for dets fulde

Drægtighed 30 Commercelæster, naar det paa Fiskerie

under Island behbrigen har været udrustet, have an-

holdt om at anvises den udlovede Præmie paa Grund

af, at Skibet i indeværende Aar har været paa Fiskerie

under Island, har det kgl. Rentekammer i behagelig

Skrivelse af 29. Oktober sidslleden, med den Bemærk-

ning, at det vel ikke behdrigen er godtgjort, at Kutteren
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uden nye Prbve" er eller endnu kan antages at være 1836.

det samme Skib, som det ommeldte Skjbde udlover 17. Decbr.

Præmie for, men at nærmere Oplysning i saa Hen-

seende vil blive Vedkommende affordret, begjært dette

Gollegii Betænkning om, hvorvidt der, med Hensyn til

at denne Præmie ikke vides siden Aaret 4793 at have

været fordret eller udbetalt for Jagten uden nye Prove",

nu igjen efter 43 Aars Forlob kan opstaae et saadant

Krav og samme gjores gjeldende, uagtet Eierne i dette

lange Tidsrum hverken have forbeholdt sig Adgang til

den udlovede Præmie eller benyttet Skibet til det om-

meldte Brug.

I Gjensvar herpaa undlader man ikke tjensll. at

melde, at der vel efter Aanden i de angaaende Præ-

scriplion handlende Lovbestemmelser kunde være Noget

at anfore imod Præmiens Udbetaling, men at Skibet

dog imidlertid ikke paa Grund af hine Bestemmelser

skjonnes at kunne tabe sin Adgang til fremtidig at er-

hverve Præmie, derved, at det i 20 Aar eller derover

ikke har været brugt til Fiskerie under Island, eftersom

Lovens 5—5

—

2 forudsætler positive Handlinger, hvor-

ved en Rettighed udoves, og som kunne ansees som

et Analogon til den i 5— 5--1 fordrede Besiddelse, og

5— 44— 4 kun handler om Gjæld. Da nu derhos Skjo-

det quæstionis ikke foreskriver noget særdeles Vilkaar,

hvorunder det i samme ommeldte Skib skulde kunne

gjbre Paasland paa Præmie, undtagen at det, hvergang

denne æskes, skulde være anordningsmæssig udrustet

M Fiskerie under Island, saa finder man ikke, at der,

under Forudsætning af, at det Skib, for hvilket Præ-

mien nu paa Grund af hiint Skjbde kræves, kan godt-

gjores at være det samme identiske Skib, paa hvilket

oflmeldte Skjbde i 4789 blev meddeelt, kan være til-

strækkelig juridisk Grund til at nægte det Qualifica-

tion til Præmie. — Det kongel. Danske Cancellie den

17. Decembr. 4836.
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1836. m Cancellie • Skrivelse til Stiftamtmanden over

20. Decbr.
js )an^ ang Tj enestetyendes Ret til Forsorgelse

af Husbonden i Sygdoms -Tilfælde. Khavn den

20. Decembr. 1836. — Canc. 3. Depart. Brevb. 1836,

Nr. 4880. Coll. Tid. for 1837, S. 79—81. Algreen-Ussings

Reskriptsaml. for 1836, S. 457—459. — Islandsk: Sunnan-

p6st. 1838, S. 87 Anna.

Hr. Stiftamlm. har, ved under 21. Septbr. sidsti.

at tilstille Cancelliet en fra Repstyrerne i Stoksbre ind-

kommen Forestilling, hvori de besvære sig over, at

Kammerraad, Sysselmand Melsted ved en af ham under

12. Oktobr. f. A. afgiven Resolution har antaget, at det

maatte paaligge Bonde Sigurd Sigurdson paa Toptum,

i Analogie af Plakat 14. Decbr. 1810 § 18, al under-

holde sin Tjenestekarl Magnus Magnussen, der var

bleven syg i Hoslettens Begyndelse, indtil næste Skifte-

tid, medens derimod bemeldte Repstyrere have for-

meent, at det, i Overeensstemmelse med Jonsbogens

Bestemmelser i Kjbbebalkens 42. Capitel, ikke kan paa-

lægges Husbonden i Mbsletstiden at underholde sit syge

Tjenestetyende længere end i den deri bestemte Tid,

men at Forpligtelsen derefter maa gaae over paa ved-

kommende Fattigdistrikt, henstillet denne Sag til Col-

legiets Afgjbrelse.

Cancelliet skulde i Anledning heraf tjenstligst be-

mærke Fblgende:

Den Bestemmelse, som skulde hjemle den Paa-

stand, som fra Repstyrernes Side er fremsat, er ikke,

som af disse anfbrt, det 42. Capitel i Jonsbogens Kjbbe-

balk, men en ved det 25. Capitel anfbrt Retterbod af

Kong Erik 1
. Læses imidlertid denne i Sammenhæng

med selve bemeldte Capitel, skjbnnes det, hvad og

dens eget Indhold bekræfter, at den ikke angaaer

egentlige og faste Tyende, men Dagleiere og Accord-

') see Retterb. 15. (2.) Juli 1294 § 12 i denne Saml. 1, 18.

I
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arbeidere, ligesom det ikke er Faltigvæsenet, men Arv- 4836.

ingerne (hvilke nu derfor ere fritagne), som den syge 2^Decbr
Arbejdsmand derefter skulde falde til Byrde, hvis han

bliver syg respective over 3 Nætter eller over Va

Maaned. Bemeldte Lov kan saaledes ikke have nogen

Indflydelse paa det her omhandlede Tilfælde, da Magnus

Magnussen omtales som fast Tjenestekarl hos Sigurd

Sigurdsen. Allerede Tyendeforholdets Natur medfører

derimod, at Husbonden, der erholder saa godt som

fuld Disposition over Tyendets Kræfter til det Arbeide,

han vil paalægge samme, og blandt Andet kan fordre,

at Tyendet i Sygdoms Tilfælde yder ham og Familie

al mulig Hjælp og Tjeneste, ogsaa omvendt bor sorge

for Tyendet i Sygdoms Tilfælde og ikke kan træde til-

bage fra sin Pligt at underholde Tyendet, fordi det i

længere eller kortere Tid ei er istand til at yde den

Tjeneste, som det havde paataget sig. Anordningen

angaaende Hustugten paa Island 3. Juni 1746 Art. 23

gjc5r det derhos udtrykkelig til Pligt for Husbonder,

baade i Almindelighed at opholde deres Tjenestefolk

forsvarlig i Fode og Klæder, og i Særdeleshed at være

dem behjælpelige og til muligste Tjeneste i paakora-

mende Sygdom. Da nu ifølge heraf det Sysselmanden,

i Analogie af Plak. 44. Decbr. 184 0, der ikke er nogen

før Island gjeldende Anordning, har paalagt Sigurdsen,

synes at være det mindste, som efter Forholdets Natur

og de islandske Love kunde fordres af ham, saa maa

Collegiet bifalde den af Kammerraad Melsted afgivne

Resolution. — Det kgl. Danske Cancellie den 20. De-

cembr. 4836.

Kongelig Resolution ang. Salg af en Thor- «• Decbr.

chilii Legat tilhorende Gaard. Khavn den 21.

Decembr. 1836. — Canc. 1. Depart. Forestill. 1836,

Nr. 201.

Vi bifalde, at den Thorchilii Bbrneskole- Legat til-

52*
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1836. horende Eiendom, Jorden Kalmanstjbrn, beliggende i

21^DiTb
Guldbringe Syssel under Sonder-Amtet paa Island, maa

afhændes for det paa samme gjorte Auclionsbud 933

Rbd. rede Solv, der deels i Overeensslemmelse med

Auclionsconditionerne blive imod behorig Pante- Obli-

gations Udstedelse og Thinglæsning indestaaende i Eien-

dornrnen, deels ibvrigt at gjbre frugtbringende paa den

Maade, som er fastsat for Umyndiges og offentlige Stif-

telsers Midler.

t Hvorhos Vi ville have Vor Stiftamtmand over Is-

land bemyndiget til at prbve Legatets bvrige Jorder

bortsolgte, efterhaanden som Leilighed dertil gives, hvor-

efter de gjorte Bud hvergang maae, efter at Stiftelsens

Meddirecleur tillige har afgivet sin Betænkning, ind-

stilles til Vor Approbation. — Kjdbenhavn den 21. De-

cembr. 4 836 ^

23. Decbr. Gavebrev af Provst Guttormr Thorsteinson,

paa et Fond til Præmier for nyttige Skrifter.

Hof i Vopnafjord 23. Decembr. 1836. — see

kgl. Confirmation 29. Decembr. 1837.

24. Decbr, Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Husleiehj ælp for Dom-

kirkepræsten i Reykjavik. Khavn den 24. De-

cembr. 1836. — Original i Bispe - Archivet i Island.

Canc. 1. Depart. Brevb. 18.36, Nr. 3486.

Som Stiftamtet og Deres Hbiærv. bekjendl, er

ved allerhoieste Resolution af 7. Novbr. f. A. alleroaad.

') Ved Cancellie-Skrivelse 27. Decbr. 1836 er denne kongel.

Resolution meddeelt Stiftamtmanden over Island, og under

samme Dato ligeledes Biskoppen over Sjællands Stift.

Canc. i. Depart. Brevb. 1836, Nr. 3506. — Afgiften af

Kalmanstjorn angives til 1 Skpd. 10 Lpd. Tbrfisk aarlig,

til Værdie 21 Rbd. 24 Sk.
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tilstaaet Sognepræsten ved Reikevig Domkirke paa Is- 1836.

land, fra Begyndelsen af Aaret 4 836 at regne, en aarlig 24. Decbr.

Husleiehjælp af 150 Rbd. Sblvmynt af den islandske

Jordebogskasse, imod at han skal være forpligtet til at

tage Bopæl i bemeldte Kjobstad.

Da der nu imellem den forrige Sognepræst Con-

sistorialassessor Oddsens Enke og hans Eftermand i

Embedet Thordarsen, der er boskikket under 4. Novbr.

f. A., er opstaaet Meningsulighed om, hvorvidt Enken

skal nyde Andeel af denne Husleiehjælp for Tidsrum-

met fra \. Januar d. A. til Fardag den 6. Juni næst-

efter, har Enkens Lavværge, Justiliarius Sveinbjornsen,

henstillet dette Spbrgsmaal til Cancelliets Afgjbrelse,

idet han, til Fordeel for Enkens formeentlige Ret til at

oppebære denne Husleiehjælp for det nævnte Tidsrum,

blandt Andet har anfbrt, at Enken med megen Bekost-

ning har opfyldt Resolutionens Betingelse for Husleie-

hjælpens Erholdelse, ved at leie Huus i selve Reikevig

By for den Præst, som hun havde skaffet til at betjene

Præsteembedet i Naadensaaret og Provst Thordarsens

Fraværelse, og at denne Præst saaledes virkelig har op-

holdt sig hele Aaret i Reikevig, at Husleiehjælpen efter

Resolutionens Ord ikke synes at være tilstaaet nogen

vis Præst i Kaldet, og at Thordersen ikke har taget

Bopæl i Reikevig By forend efter den 6. Juni d. A.,

ja end ikke forend efter Udgangen af samme Maaned.

Omtrent samtidig hermed modtog man et med Hr. Stift*

amtm.* Betænkning af 7. Septbr. sidsll. hertil indsendt

Andragende fra den nuværende Sognepræst i Reikevig

Thordarsen, hvori han yttrer, at Enken formeenllig ikke

kan have andre Rettigheder, end dem, som tilkom hendes

afgangne Mand, — at det er ganske tilfældigt, at Enken

har opfyldt Betingelsen for Husleiens Erholdelse, ved

al skaffe Bopæl i Byen til den under Naadensaaret

v»carierende Præst, eftersom Communicationen om Hus-

leiebjælpen og den dermed forbundne Betingelse at

tage Bopæl i Reikevig By forst indlob, da Naadens-
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1836. aaret næsten var udlbbet, — at den Omstændighed,

24. Decbr. at hans Navn ikke udtrykkelig er nævnet i den kgl.

-^^^
Resolution af 7. Novbr. f. A., formeentlig ikke kan

an fåres som Argument mod hans Ret til denne Ind-

tægt i Naadensaaret, da han alt under 4. s. Maan.

var beskikket til Kaldet, og at han, ved pludselig at

maatte forlade sit forrige Embede og skaffe sig Bopæl

i Reikevig, har haft betydelige Bekostninger, hvorfor

han billigen bor have Erstatning i den i Naadensaaret

faldende Andeel af Husleiehjælpen, hvorhos han ibvrigt

ligeledes henstiller Spdrgsmaalets Afgjdrelse til Gancel-

Iiets Resolution.

Da fornævnte allerhdieste Resolution af 7. Novbr.

f. A. var emaneret igjennem det kongl. Rentekammer,

blev Sagen herfra tilstillet Kammeret, som i sin Svar-

skrivelse har yttret, at da Resolutionen er emaneret

efter at Præsten Thordarsen er beskikket, men han

ikke, ved at have Bopæl i Reikevig fra 1. Januar 1836,

har opfyldt denne for flusleiehjælpens Udbetaling allern.

fastsatte Betingelse, kunde der vel være Spbrgsmaal

om Besparelse til Fordeel for den kgl. Kasse af den

fåbende Husleiehjælp, fra 1. Januar 4 836 indtil den

Tid, Præsten Thordarsen har taget Bopæl i Reikevig,

men at Rentekammeret dog ikke desto mindre for sit

Vedkommende vil frafalde Paastand om saadan Be-

sparelse, hvorimod Kammeret ibvrigt har overladt Sagen

til Cancelliets Afgjbrelse, saaledes som de Vedkommende

have andraget om.

Foranlediget heraf skulde man tjenstligst tilmelde

Stiftamtet og D. Hbiærv. til videre behagelig Foranstalt-

ning og Bekjendlgjbrelse, at da Husleiehjælpens Udbe-

taling er knyttet til den Betingelse, at Præsten tager

Bopæl i Reikevig, og denne Betingelse ikke af Præsten

Thordarsen er bleven opfyldt i det nævnte Tidsrum

fra 1. Januar til 6. Juni, ansees han ikke berettiget til

at erholde den Andeel af Husleiehjælpen, som beregnes

at falde for dette Tidsrum, hvorimod, da det kongel.
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Rentekammer har frafaldet Paastand om, at bespare 1836.

denne Andeel for den kgl; Kasse, Billighed taler for, ^J^^r

at denne maa tilfalde Enken, som i den nævnte Tid

har maattet skaffe Bopæl i Reikevig for den Person,

som i Naadensaaret har udfort Præste-Embedets For-

retninger.

Som Fblge heraf vil bemeldte Husleiehjælp blive

at udbetale til Oddsens Enke fra 1. Januar til 6. Juni

d. A., og forst efter den Tid til den nuværende Præst

i Embedet. — Det kgl. Danske Gancellie den 24. De-

cembr. 4836.

Kongelig Resolution ang. Lovgivningen om 28. Decbr.

Islands Skibsfart og Handel, samt Udforsels - Af

giften fra Island. Khavn den 28. Decembr

1836 1
.
—- I Forestilling 20. December beretter Rentekam

meret, at ifolge kgl. Resol. 23. Septbr. f. A. havde Udkast

til en Plakat, angaaende den islandske Handel og Skibsfart

været forelagt samtlige Forsamlinger af Provindsial-Stænderne

for Danmark og Hertugdommerne Slesvig og Holstein. De

havde alle i det Hele anbefalet Udkastet, og kun fremsat for-

skjellige Ændringsforslag, hvilke Kammeret gjennemgaaer og

drcjfter temmelig udférligen. — Rentek. Relat. og Resol. Prot.

1836 E, Nr. 485.

Vi approbere allern. indbemeldte Os allerunderd.

foredragne nye Udkast til en Plakat angaaende den

islandske Handel og Skibsfart, dog at Slutningen af §3

kommer til at lyde saaledes:

akan Ingen, der for Fremtiden vil nedsætte sig

som Borger i nogen af disse Stæder, og der opfbre

Bygning, gjore Fordring paa at udvises Byggeplads,

undtagen forsaavidt der sammesteds endnu maatte haves

nogen til denne Bestemmelse allerede anviist Grund".

') jevnf. næstfølgende Plakat om den islandske Handel og

Skibsfart, 28. Decbr. 1836.
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4836. Og have Vi forsynet den i Overeensstemmelse

hermed opsatte Plakat med Vor allerhbiesle Underskrift.
28. Decbr. 1

Det af Provindsialslænder- Forsamlingen for Sjæl-

lands, Fyens og Lollands-Falsters Stifter, samt for Is-

land og Færoerne fremsatte Forslag med Hensyn til

Beseilingen af Seidisfjord i Islands Oster-Amt, bliver

at tage under nærmere Overveielse, naar Sagen om

dette Steds fremtidige Beseiling, efter at de fornodne

Indberetninger fra vedkommende Autoriteter ere er-

holdte, i næste Aar vil blive Os allerund. forelagt.

Endeligen tillade Vi allern., at den Afgift til Vor

Kasse af 5 Rbd. rede Solv pr. Commercelæst, som ved

Vor Forordning af 4 4. Septembr. 4 84 6 § 47 er paa-

buden af Vore Undersaalters Handelsskibe, der expe-

deres directe fra Island til fremmede Steder, maa bort-

falde for Aarene 1835 og 4836. — Kjobenhavn den

28. Decembr. 4836.

28. Decbr. Plakat ang. nærmere Bestemmelser med Hen-

syn til den islandske Handel og Skibsfart. Khavn

den 28. Decembr. 1836. — Bekendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik i Juli 1837, og ligeledes i flere

Jurisdictioner : Vestmannoerne, Arnæs, Gullbringa og Kjosar,

Borgarfjords Syssel og Reykjavik By (1837), fremdeles i Snæ-

fellsnæs og Dala Sysseler (1837), endelig i Bardastrands Syssel,

samt i Nord- og Oster-Amtets Jurisdictioner med Undtagelse

af Thingb- Syssel (1838). Original- Aftryk hos Schultz paa

Dansk og Islandsk, 24 Sider i 4*°. Den forste Side Titelblad:

den danske Titel overst, derunder den islandske, Resten af

Titelbladet Dansk. Paa de lige Sider 2—22 den danske Text

med Underskrifter og Sigillatur; paa de ulige Sider 3—23 den

islandske Text uden Underskrifter; den sidste Side blank.

Coll. Tid. for 1837, S. 217—242, 249-260, med Motiver og Be-

mærkninger. Qvart-Forr. for 1836, S. 280-290; Schou XXI,

492-501. Jevnf. Tidender fra Stænderforsamlingerne 1835-1836:

Roeskilde Nr. 41 ff.
$

Viborg II, 22; Slesvig Nr. 45 ff.
5
Hol-

stein (Itzeho) Nr. 11 o. fl. St. — Islandsk: Original-Af-

tryk hos Schultz med den danske Text (see ovenfor). —
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Tydsk: Original-Aftryk paa Tydsk og Dansk hos Schultz, 4836.
21 Sider 4 t0 med Titel: „Patent, betreflend einige nahere Be- 28. Decbr.
stimmungen riicksichtlich der Anordnungen wegen des Han- > — ^ ^

dels und der Schiffahrt auf Island".

Plakat, indeholdende nogle nærmere Bestemmelser

med Hensyn til Anordningerne om den islandske Handel

og Skibsfart.

Vi Frederik den Sjette &c. G. V., at Vi, efter at

have bragt i Erfaring, at adskillige Forandringer i den

nu gjeldende Lovgivning om Handelen og Skibsfarten

paa Vort Land Island ansaaes gavnlige, have taget denne

Sag under noieste Overveielse. Idet Vi imidlertid her-

ved ere blevne bestyrkede i den Overbeviisning, at

de Hovedgrundsætninger, hvorpaa bemeldte Lovgivning

stotter sig, endnu ere de hensigtsmæssigste, have Vi

kun fundet det nbdvendigt at tilfoie de gjeldende An-

ordninger nogle Modificationer og nbiere Bestemmelser,

især sigtende deels til, saavidt Omstændighederne til-

lade det, end mere at fremme en til Forholdene pas-

sende Handelsfrihed, navnlig ved at hæve den hidtil

stedfundne Forskjel mellem Kjobstæder og autoriserede

Udliggersteder, deels til at afgjbre forskjellige hidtil som

tvivlsomme ansete Punkter.

Thi byde og befale Vi, efter i den Anledning at

have indhentet Betænkning fra samtlige Forsamlinger

af Vore troe Provindsialstænder, saavel for Vort Konge-

rige Danmark, som for Vore Hertugdbmmer Slesvig og

Holsteen, som fblger:

1) Den hidtil stedfundne Forskjel imellem Kjob-

stæder og autoriserede Udliggersteder paa Island skal

for Fremtiden være hævet. Dog skal Reikevig i Son-

der-Amtet, der, i Overeensstemmelse med Anordningen

af 17. Novembr. 1786 § 18, har erholdt sin egen Juris-

diclion, fremdeles benævnes Kjbbstad. — De bvrige

hidtil saakaldte Kjobstæder. nemlig Eskefjord og Oe-

fjord i Oster- og Norder - Amtet, samt Gronnefjord i
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836. Vester-Amtet, skulle for Eftertiden, tilligemed de auto-

Decbr. riserede Udliggersteder, nemlig Havnefjord, Kjeblevig,

/ Orebak og Veslmannoe i Sonder-Amtet, Berefjord, Vapne-

fjord, Husevig, Hofsaas, Skagestrand, Siglefjord og Raudar-
•

havn i Oster- og Norder-Amtet, samt Reikefjord, Ise-

fjord, Dyrefjord, Bildal, Palrixfjord, Flato, Stikkesbolm,

Olufsvig, Onundarfjord og Budenstad i Vester-Amtet,

benævnes ^autoriserede Handelssteder". — 2) Som Folge

heraf skal det være Enhver, der, efter de gjeldende

Anordninger, er berettiget til at nedsætte sig i Island

som Handlende, tilladt at etablere sig paa hvilketsom-

helst af de til Handel autoriserede Steder i bemeldte

Land, med samme Ret til at handle paa samtlige disse,

som der hidtil har været tilstaaet enhver i nogen is-

landsk Kjobstad bosat Kjobmand, med Hensyn til alle

de Steder, der, under Navn af Udliggersteder, have

været autoriserede til Handel. Dog skal den, som saa-

ledes agter at nedsætte sig, i Forveien hos vedkommende

Underbvrighed erhverve et Antagelsesbrev til at maatte

etablere Handel paa et af disse Steder, som navnlig

maa opgives. For et saadant Antagelsesbrev erlægges

det i Sportelreglementet for Island af 10. Septbr. 1830

§ 61 fastsatte Gebyr. — 3) Da den ved Anordningen

af 47. Novembr. 1786, §§ 4 og 5, Kjbbstæderne i Is-

land tilslaaede Begunstigelse, at erholde den fornbdne

Grund for kgl. Regning, alene blev forundt de Kjob-

stæder, som da oprettedes, og disse kun forsaavidt

deres forste Anlæg angik, kan Ingen, der for Frem-

tiden vil nedsætte sig som Borger paa noget af disse

Steder og der opfore Bygning, gjbre Fordring paa at

udvises Byggeplads, undtagen forsaavidt der samme-

steds endnu maatte haves nogen til denne Bestemmelse

allerede anviist Grund. — 4) Den Adgang, der, ifblge

allerhbieste Resolution af 20. Marts 1789, er tilstaaet

dem, som agte at opfbre Bygninger i de islandske

Kjbbstæder, til at erholde enten en Præmie af 10 Pro-

cent af Bygningsomkostningerne, eller og, under visse
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Betingelser, et Forskud af den halve Deel af bemeldte 1836.

Omkostninger som et Laan, skal herefter aldeles ophore. 28. Dechr.

Dog ville Vi, efter Omstændighederne, have Adgang til

denne Begunstigelse forbeholdt dem, som beviisligeu

allerede ved denne Vor Plakats Publication have be-

gyndt paa Opforelse af Bygninger i Reikevig, Eskefjord,

Oefjord eller Gronnefjord, saafremt disse Bygninger fuld-

endes inden Udgangen af Aaret -1838. — 5) De bvrige

Kjobslæderne i Island nu tilkommende Rettigheder og Fri-

heder ville Vi for Fremtiden have samtlige autoriserede

Handelssteder forundte. Imidlertid skal den bemeldte

Kjobstæder sildigst ved Vor Resolution af 3. Decembr.

4 823, bekjendtgjort ved Rentekammer-Plakat af 23. s. M.,

bevilgede Afgiftsfrihed for 20 Aar kun vedblive atgjelde

for de i foregaaende § 4 nævnte Steder, saaledes at

disse i den endnu tilbageværende Deel af bemeldte 20

Aar beholde saadan Frihed, — 6) Den i Forordn, af 13.

Juni 4 787 Cap. II § 12 indeholdte Befaling, at Ingen

maa anlægge fast Handel paa noget af de autoriserede

Udliggersteder, med mindre han har et Forraad af Varer

til en Værdie af i det mindste 500 Rigsdaler — nu

500 Rigsbankdaler rede Solv, — hvoraf Halvdelen bor

være Kornvarer og den anden Halvdeel Tommer og

andre til Næringernes Drift fornodne Varer, skal for

Eftertiden gjelde ligesaavel Reikevig Kjbbstad som samt-

lige autoriserede Handelssteder. Og have vedkommende

Ovrigheder at paasee det i saadan Henseende For-

nødne. — 7) Den de saakaldte Spekulanlhandlere paa

Island hidtil paahvilende Forpligtelse til at skulle an-

lobe en af Landets Kjobstæder, og der forevise ved-

kommende Ovrighed deres Papirer, forinden de maae

anlbbe og handle paa noget af de bvrige til Handel

autoriserede Steder sammesteds, ville Vi allern. have

ophævet. Det skal desaarsag for Fremtiden være til-

ladt enhver Spekulanthandler, hvad enten en saadan

horer til Vore egne Undersaatter eller ikke, naar han,

i Overeensstemmelse med de for ethvert Tilfælde især
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1836. gjeldende,Bestemmelser, er forsynet med behørig Be-

28. Decbr. seiiings-Tilladelse, directe at opseile hvilketsomhelst af
s~-~~>'^w

de ti] Handel autoriserede Steder paa Island, og der

at drive Handel overeensstemmende med de Regler,

der allerede ere eller herefter maatte blive anordnede

for Spekulanthandelen. Dog skal han være forpligtet

til strax. ved Ankomsteu, og forinden han begynder

nogen Handel, at forevise samtlige de ved Anord-

ningerne befalede Documenter for vedkommende Sys-

selmand, som forsyner dem med Paategning om, at de

ere blevne foreviste. Og skal dette have samme Virk-

ning, som hidtil har været forbunden med Documen-

ternes Foreviisning i en af Kjbbstæderne. — 8) Ifølge

heraf paaligger det den Sysselmand, i hvis Distrikt det

Handelssted er beliggende, som nogen Spekulanlhand-

ler saaledes opseiler, at iagttage Alt, hvad der efter

Anordningerne i saa Henseende hidtil har paaligget

(ivrighederne i Kjbbstæderne. — 9) For det Tilfælde,

at Sysselmanden ikke maatte være bosat paa selve

Handelsstedet eller i Nærheden af samme, og at der

paa Handelsstedet maatte være en paalidelig og upar-

tisk Mand, til hvem den ved Anordningerne paabudne

Undersøgelse og Paategning af Skibspapirerne maatte

kunne betroes, ville Vi allern. have vedkommende Amt-

mand bemyndiget til at meddele en saadan Mand den

i den omhandlede Henseende fornødne Autorisation.

Men heraf skal dog ei følge nogen Forpligtelse for

Skipperne til at lade deres Papirer undersøge af den

saaledes Autoriserede. Derimod skal det staae Enhver

frit for, enten at benytte sig af denne, i hvilket Til-

fælde der dog ikke bor afgaae Sysselmanden Noget i

den ham efter Sportelreglementet af 4 0. Septbr. 1830

§ 62 for en Forretning af det her omspurgte Slags til-

kommende Betaling, hvorimod der desforuden bliver

til den, der undersøger og paategner Papirerne, at er-

lægge Halvdelen af nysnævnte Betaling, eller at sende

Papirerne til vedkommende Sysselmand selv, i hvilket
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Tilfælde den sidstmeldte extraordinaire Betaling bort- 1836.

falder. Og skal Skipperen iovrigt i det fbrsle Tilfælde 28. Decbr.

være forpligtet til, ufortovet at meddele Sysselmanden
~~~~>^m̂

Underretning om sin Ankomst. — 40) Fremdeles, lige-

som hidtil, bliver det en Spekulanthandler, hvad enten

han horer til Vore egne Undersaalter, eller ikke, kun

tilladt, paa enhver Reise, han foretager til Island, at

opholde sig og drive Handel i 4 Uger paa eet og samme

til Handel berettiget Sted. Dog bliver under disse 4

Uger ikke at henregne enten Indseilings- eller Udsei-

lingsdagen, eller den eller de Dage, som beviisligen

medgaae, forinden han maatte kunne erholde den i

foregaaende § 7 befalede Paategning af Sysselmanden,

hvilket endog skal ejelde, naar den Vedkommende i

det i § 9 omhandlede Tilfælde foretrækker at henvende

sig til Sysselmanden selv. Og ligesom det af det For-

anfbrte paa den ene Side er en Folge, at en Spekulant-

handler ikke, efter de ovennævnte 4 Ugers Forlob,

under noget Paaskud, maa ligge ved eet og samme

Handelssted, hvad enten han forer Handel sammesteds

eller ei, Nodvendighedslilfælde alene undtagne, saasom

naar Sygdom eller Uveir og Modvind forhindre Afreisen,

saaledes skal det paa den anden Side fremdeles være

tilladt den Handlende at dele bemeldte Tid af 4 Uger, som

han paa eet og samme Handelssted maa opholde sig,

paa den Maade, at han, skjbndt han paa den samme Reise

bortfjerner sig een eller flere Gange fra et saadant

Sted, igjen maa indfinde sig der og handle, naar blot

Handels- og Liggetiden i del Hele ikke udstrækkes over

4 Uger paa eet Sted. — Dersom nogen Spekulanthand-

ler maatte befindes at ligge over den bestemte Tid,

da bliver han for hver Dag, han saaledes maatte blive

liggende længere i Havnen, at ansee med en Mulkt til

vedkommende Distrikts Fattigkasse af 4 til 20 Rbd. r. S.,

efter Dommerens Skjbnnende, grundet paa Sagens Om-

stændigheder, og navulig derpaa, om han i den Tid,

han har ligget længere, end ham tilladt var, har drevet



830 Plak. ang. Handel og Skibsfart.

1836. nogen Handel, og paa denne Handels stdrre eller inin-

28. Decbr. dre Betydenhed. — lovrigt blive de nu gjeldende Be-
^"^^-^

stemmelser med Hensyn til Spekulanlhandelen, forsaa-

vidt de ikke ved denne Vor Plakat ere forandrede,

herved indskjærpede. Og bliver det saaledes, navnlig

ifblge allerhbiest Resolution af 17. ApriH793, bekjendt-

gjort ved Rentekammer-Plakat af 23. i s. M., Spekulant-

handlerne paa det Strengeste forbudet at opsætte Varer

til Forhandling hos Ronder eller Andre, hvem de og-

saa maalte være, samt at udsende Nogen med Varer

til Forhandling i Landet, under de ved bemeldte Re-

solution og Plakat fastsalte Mulkter i Overlrædelseslil-

fælde, hvilke Mulkter tilfalde vedkommende Distrikts

Fattigkasse. — \\) Naar de locale Omstændigheder ved

et Handelssted i Island ei tillade, at de Skibe, som

tilhore Stedets faste Handel, og Skibe, som tilhore An-

dre, samtidigen kunne benytte det derværende Havne-

leie, eller de derværende kunstige Fortbiningsmidler,

bor de fbrstnævnte Skibe have Fortrinsret til Benyltel-

sen fremfor de sidstnævnte, og disse fdlgelig være

pligtige at vige Leie og Fortbining for hine. Derhos er

det en Selvfolge, at Eieren af deslige Fortoiningsred-

skaber, være sig enten Ringe, Landtouge eller andel

deslige, er berettiget til af Andre at fordre en billig

Leie for Benyttelsen heraf. Saafremt Eieren og den,

der vil benytte sig af Redskaberne, imidlertid ei kunne

blive enige om Leiesummen, bliver samme for hver

Uge eller Dag, efter forudgaaen nbiagtig Undersbgelse

af samtlige Omstændigheder, at fastsætte af vedkom-

mende Sysselmand, men, hvis nogen af Parterne er-

klærer sig utilfreds med, hvad denne bestemmer, da

af vedkommende Amtmand, ligesom det, naar Nogen

af dem ei heller skulde finde sig tilfreds med Amt-

mandens Resolution, skal staae den Paagjeldende fril

for at paaklage samme til Vort Rentekammer, der i

saa Fald endeligen afgjbr Sagen. Men Erlæggelsen af
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den ved Sysselmandens Resolution fasisatte Betaling 1836.

skal dog ikke kunne udsættes formedelst en slig Paa- 28
-
Decbr.

klage, hvorimod, hvis Nedsættelse eller Forhbielse af

Amtmanden eller Kammeret skulde blive bestemt, det

i ethvert Tilfælde for meget eller for lidet Betalte nær-

mere maa indfordres hos Modparten. I alt Fald skal

Eieren være pligtig til strax at indrbmme det Andre

tilhørende Skib Havneleie og Fortbiningsredskaber, naar

han paa den Tid ei selv behbver dem, uden Hensyn

til den Tvistighed, der kan være opstaaet om Leien.

Og har Ovrigheden nbie at paasee, at et saadant Skib

ei heri gjbres nogen Forhindring. — 42) Vi ville allern.

have samtlige Vore Undersaatter tilladt i de fbrsle 5

Aar, fra I. Januar 1837 at regne, at beseile Portland

i Islands Sonder-Amt og der at drive Handel fra Skibet,

dog under de for den islandske Spekulanthandel i Al-

mindelighed fastsalte Vilkaar. — 4 3) Den Frihed for

Told og Consumtion, som hidtil har været forundt den

islandske Handel, ville Vi allernaad. fremdeles, indtil

videre, have samme lilstaaet. Imidlertid skal for Frem-

tiden, ligesom nu, svares I Procent Afgift, naar is-

landske Varer udfores fra Vort Rige Danmark eller fra

Vore Hertugdbmmer til fremmede Steder. Og ville Vi

derhos have den ved Vor Forordning af 14. Septembr.
'

1816 § 17 paabudne Afgift af 5 Rbd. r. S. for hver

Gommercelæst af de Skibes Drægtighed, som af Nogen

af Vore Undersaatter expederes directe fra Island til

fremmede Steder, nedsat, fra 1837 Aars Begyndelse at

regne, til 2 Rbd. 32 Sk. r. S. pr. Gommercelæst af et-

hvert saadant Skibs hele Drægtighed. Og bemyndige

Vi allern. Vort Rentekammer til, naar særdeles Om-

stændigheder maatte tale derfor, at eftergive eller til-

bagebetale en forholdsmæssig Deel af bemeldte Afgift,

saafremt det i noget Tilfælde beviisligen godtgjbres, at

de i Udlandet solgte Varequanliteter have udgjort min-

dre, end hvad der svarer til Skibets hele Drægtighed.
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4836. — 14) Derimod skal den ved allerhoiest Resolution af

28. Decbr. 20. Maris 1789 udlovede Præmie for hver Commerce-
~~-"~v

*~ læst af Skibe, som bygges i Island, for Fremtiden bort-

falde. — 15) Da Vi have bragt i Erfaring, at den i § 8

af Plak. af 7. Marts 1787, angaaende islandske Stipasse,

indeholdte almindelige Bestemmelse, at et saadant Pas

kun skal ejelde for een Reise, dog at Hen- og Hjem-

reisen ansees for een Reise, om endog Skibet, enten

for at indtage eller at udlosse sin Ladning, maatte an-

lobe adskillige Havne, er bleven fortolket paa forskjel-

lige Maader, have Vi, for at Hensigten med bemeldte

Passes Meddelelse, nemlig Sikkerhed for, at de dermed

forsynede Skibe og Ladninger alene ere Vore Under-

saatters Eiendom, ikke skal forfeiles, og for at paa den

anden Side de islandske Handelsexpeditioner saa lidet

som muligt skulle opholdes, fundet nodvendigt at give

forberorte Bestemmelse folgende nærmere Tillæg: a) Den

Eed, som, ifolge Plak. af 7. Marts 1787 § 3, ved Med-

delelsen af et islandsk Sopas gjennem Vort Rentekammer

affordres Rhederne, og, hvis Skibet er befragtet til Andre,

da ogsaa Befragterne, bc5r for Eftertiden udstrækkes

derhen, at Samme ogsaa skal indbefatte den Forplig-

telse, at Skibet ikke med disse Personers Vidende paa

nogen af de Farter til eller fra Island, hvortil det,

imedens det er forsynet med Passet, maatte anvendes,

skal komme til at indeholde nogen Ladning, der ikke

udelukkende tilhorer Vore Undersaatter. — b) Et saa-

dant Pas er derefter vel, som hidtil, kun gjeldende for

een Reise til Island og derfra igjen tilbage til Vort Rige

Danmark eller Vore Herlugdbmmer, saaledes, at dog

flere Havne i Island kunne beseiles med den Ladning,

hvorpaa Passet lyder, men derimod ville Vi allernaad.

. have tilladt, at Skibet midlertidigen, efter at være an-

kommet til Island, maa paa det samme Pas foretage

Reiser til udenrigske Havne, for derfra at vende tilbage

til Island med ny Ladning, imod at Passet, naar og saa

i
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ofte en saadan Reise foretages, for Afreisen tilfdies en 1836.

Paalegning af vedkommende Underbvrighed, hvorved 28. Decbr.

det gjbres ejeldende for den hver Gang forehavende
-

*
'

Reise fra og tilbage til Island; og dersom nogen Skip-

per, der er udgaaen fra Island til et udenrigsk Sted, i

Udlandet bestemmer sig til at vende tilbage til Island,

skjbndt han ei der får sin Afreise har forskaffet sig

den nysnævnte Paalegning paa det islandske Sbpas,

bbr Skibet ved sin Ankomst til Island ikke desaarsag

afvises, naar Skipperen afgiver en edelig Forsikkring

om, at den medbragte Ladning ei tilhorer Andre, end

danske Undersaaller, men Ovrigheden skal være be-

myndiget til, herom at give den fornodne Paategning

paa Passet. — c) Ved enhver saadan Paalegning bliver,

foruden hvad i Overeensstemmelse med Sportelregle-

mentet for Island af iO. Seplbr. 4830 § 62 for samme

tilkommer Byfogden eller Sysselmanden, endvidere et

lige Gebyr som det, der erlægges for et nyt Pas gjen-

nem Vort Rentekammer, at betale til Vor Kasse. —
d) Delle Gebyr bliver at oppebære af den Underbvrig-

hed, som meddeler Paategningen, og har enhver Under-

bvrighed, i det Sildigste inden hvert Aars Udgang, at

indsende samtlige i saa Henseende oppebaarne Ge-

byrer med dertil horende Forklaringer til vedkommende

Amtmand, eller, hvis intet sligt Gebyr er oppebaaret,

da herom at meddele Amtmanden Underretning. —
o) Amtmanden har derpaa til Vor islandske Jordebogs-

kasse at indbetale alle i Aarets Lob inden Amtet oppe-

baarne Paalegningsgebyrer, og for dette Belbb med be-

hbrig Forklaring snarest muligt at tilsende Vort Rente-

kammer Landfogdens prima Qvitteriug, ligesom og

dermed maa fblge de modiagne Underretninger fra de

Underbvrigheder, der ikke i Aarets Lob maalte have

oppebaaret deslige Gebyrer. — 4 6) Ibvrigt forbliver det

i Eet og Alt ved de for den islandske Handel og Skibs-

fart nu gjeldende Anordninger.

X. B. 53
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1836. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst

28. Decbr. have at rette. — Givet i Vor Kongelige Residentsstad

Kjobenhavn den 28. Decembr. 1836.

O pi?) bréf, innihaldandi nakvæmari ékvarbanir,

meb tillili til liJskipananna um })é islenzku kauphondlun

og skipaferbir.

Ver Fri&rik hinn Sjolti &c. G. V., ab Ver, eptir

ab Ver hofum komizt ab raun um, ab abskiljanlegar

umbreylingar å mi gildandi Jagaselning, vibvikjandi

htfndlun og skipaferbum å Voru landi Islandi ålitist

gagnlegar, hofum lekib J>ella efni til nåkvæmustu yfir-

vegunar. far Ver undireins heraf hofum styrkzt i sann-

færingu J>ar um, ab Jjær abal-åstæbur, å hverjum téb

lagaselning er bygb, ennj)å eru l>ær lilfellilegustu, hofum

Ver einiingis ålilib J)ab naubsynlegt, ab bæta vib J)ær

gildandi tilskipanir nokkrum lagfænngum og nakvæmari

åkvdrbunum, sérilagi mibandi til J)ess, ab nokkru leyti,

svo framt som kringumstæburnar leyfa, enn meir ab

frama hagsamlegfc hondlunarfrelsi, einkum meb aftflku

[>ess hingabtil gildandi mismunar milli kaupstaba og

auloriserabra litliggjarastaba, og ab nokkru leyli til ab

afgjora abskiljanlegar greinir, er hingabtil hafa verib

élitnar ab vera efanlegar.

J)v( bj6bum og skipum Ver, eptir ab Ver i ^essu

tillili hSfum ulvegab sérleg alit fra ollum samkomum

Vorra trdu umdæmaslanda, svovel fyrir Vort koniings-

riki Danmcjrk, sem fyrir Vor hertugadæmi Slesvik og

Holstein, sem eplirfylgir:

1) Så mismunur, sem hingabtil hefir verib milli

kaupslaba og autoriserabra litliggjarastaba å Islandi, skal

framvegis aftekinn vera, J)6
skal Reykjavik i subur-amtinu,

er samkvæmt tilskipuninni af 17. Novbr. 1786 § 18,

hefir hlolib sérlega logsogn, framvegis nefnast kaup-

stabur. Abrir hingabtil svokallabir kaupslabir, nefnilega

Eskifjorbur og Eyjafjorbur i austur- og norbur- amtinu,
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svo og Grunnafjbrbur i vestur-amlinu, åsamt meb J>eim 1836.

auloriserubu ulliggjaraslbbum, nefnilega llafnarfirbi, Kefla- 28. Decbr.

vik, Eyrarbakka og Veslmannaeyjum i subur-amlinu,
-

Berufirbi, Vopnafirbi, Husavi'k, Hofs6s, Skagaslrbnd, Siglu-

firbi og Raufarhofn i norbur- og austur-amtinu, svo og

Reykjafirbi, Isafirbi, Dyrafirbi, Bildudal, Patriksfirbi, Flatey,

Stykkisholmi, Olafsvik, Onundarfirbi og Biibum i vestur-

amlinu, skulu framvegis nefnast „auloriserabir hbndlun-

arslabir". — 2) Samkvæmt J)essu skal Joa£> vera sér-

hverjum, sem eptir })eim gildandi lilskipunum hefir rétt

til ab seljast ab i Islandi, sem hbndlandi, leyft ab få

ser stabfeslu i sérhverjum J)eirra til hbndlunar aulori-

serubu staba å nefndu landi, meb sama rétti til ab hondla

i J)eim bllum, sem hingabtil hefir verib veiltur sérhverjum

i nokkrum islenzkum kaupstab bufbstum kaupmanni, i

tilliti til allra })eirra staba, sem undir nafni af iilligsjara-

sldbum hafa verib autoriserabir til hbndlunar;
J)6

skal

så, er |)annig ællar ab nå stabfeslu, fyrifram hjå hlut-

abeiganda undiryfirvaldi ulvega sérlegt viblbkubréf, til

ab mega stofna hbndlun å einhverjum Jjessara staba,

sem meb nafni å ab tilgreinast. Fyrir slfkt vibtbkubréf

gjaldist sii i aukatekju-reglugjbrbinni fyrir Island af 10.

Seplbr. 1830 § 61 åkvebna borgun. — 3) far su meb

lilskipunarinnar af 17. Novbr. 1786 §§ 4 og 5 kaup-

stbbunum i Islandi veilta vilnan, ab mega få naubsyn-

legt byggfngarplåz å konunglegan kostnab, einiingis var

gefin Jjéfra kaupslobum, er |>å voru slofnabir, og t>eim

t<J einiingis ab svo miklu leyti, sem vibkom {)eirra fyrstu

8 rundvallan, getur enginn, er framvegis vi II nå slabfestu

sem borgari i nokkurum tébra staba og J)ar stofna bygg-

^n8) krafizt })ess, ab honum åvisisl byggfngarplåz, nema
ab svo miklu leyli, sem samastabar enn{)å kynni til ab

vera eiuhvert J)egar til slikrar brukunar åvisab hiisa-

stæbi. _ 4) Så abgångur, sem eptir allrahæslum iir-

skurbi af 20. Marlsi 1789 var veiltur J)eim, sem ætla

a& reisa byggfngar i ]>eim fslenzku kaupstbbum, til ab

Wotnast annabhvort verblaun af 10 précent af byggfngar-

53*
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1836. koslnabinum, ebur og, meb vissum skilmålum, utgreibsla

28. Decbr. helmfogs lébs kostnabar fy ri fram, i Ians skyni, skal hér-

eplir ab ollu leyli aftekinn vera. Samt viljum Ver, eptir

kring.umstæbunum, hafa lilskiliB })eim abgång til ^essarar

vilnanar, sem bevisanlega, abur en J>elta Vort opnå

bréf auglyst verbur, hafa byrjab ab reisa byggingar i

Reykjavik, Eskjufirbi, Eyjofirbi ebur Grunnafirbi, ef pessar

byggingar verba fullgjorbar innan ulgaungu arsins 1838.

— 5) Oli 5nnur kaupstobunum å fslandi nii tilbeyrandi

réltindi og friheit viljum Ver framvegis unnt hafa Gllum

auloriserubum hdndlunarstobum. Samt skal J>ab nefndum

kaupsttibum, seinast meb Vorum urskurbi af 3. Decbr.

•1823, auglyslum meb renlukammersins opnå bréfi af 23.

s. m., veilta afgjaldsfrelsi fyrir 20 år, héreplir einiingis

gilda fyrir J)a i næslfyrifaranda § 4 nefndu stabi, svo-

leibis ab |>essir, um j)å lib sem enn^å eptir er af {)eim

tilteknu 20 arum, baldi sliku frelsL — 6) Sii i tilskip-

uninnar af 43. Juni 1787, II. kapitula § 12 innihaldna

skipun, ab enginn megi stofna fasla hdndlun i neinum

l^eirra autoriserubu utliggjaraslaba, nema hann hafi J)ann

forba af vorum, er ab minnsta kosli sé 500 rikisdala —
nii 500 rikisbankadala reibu silfurs — virbi, hvaraf

helmingur eigi ab vera kornvdrur, en hinn helming-

urinn timbur og abrar til bjargræbisveganna frama naub-

synlegar vorur, skal eplirleibis gilda einsvel fyrir Reykja-

vikur kaupstab, sem cjdrvalla autoriseraba hdndlunar-

stabi, — og eiga hlutabeigandi yfirvdld ab gæla {)ess

l |)vi lillili naubsynlega. — 7) f>å tøeim svoktfllubu spe-

kulanlhdndlurum å Islandi hingablil uppåltfgbu skuld-

binding, til ab verba ab heimsækja einhvern landsins

kaupstaba og Jpar s^na hlulabeiganda yfirvaldi skjol sin,

åbur en J>eir megi innhlaupa . ebur hondla å nokkrum

af hinum til hdndlunar autoriserubu stdbum i landinu,

viljum Ver allran. hafa aftekna. j>ab skal J)essvegna

framvegis vera leyft sérhverjum spekulanthondlara, hvort

sem hann heyrir til Vorra eigin undirsåta ebur ekki,

feegar bann, samkvæmt J>eim fyrir sérhvert tilfelli sér-
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ilagi gildandi åkvbrbunum, er ritbiiinn me& tilhlybilegu 1836.

sigh'ngarleyfi, einmibt ab sigla til sérhvers eins af ]>e\m 28. Decbr.

til hbndlunar autoriserubu staba å Islandi, og J)ar ab
v —

fremja hondlun, samkvæmt J)eim reglum, sem nu J)egar

eru ebur héreplir kunna ab verba tilskipabar fyrir spe-

kulanthbndlunina. Samt skal hann vera skuldbundinn

til, strax J)egar hann kemur, og åbur en hann byrjar

nokkra hbndlun, ab syna bil J)au i tilskipununutn uppå-

bobnu skjol hlutabeiganda syslumanni, sem å l)au skrifi

sina uppåleiknan, er votli, ab J>au séu honum s^nd, —
og skal J>etta hafa sbmu verkan, sem hfngabtil hefir

flotib af skjal'anna framvisun i einhverjum af kaup-

stbbunum. — 8) Samkvæmt })essu er så syslumabur, i

hvers umdæmi så hbndhmarstabur er liggjandi, hvem

nokkur spekulanthbndlari {Dannig heimsækir, skyldugur

til ab gæta alls ]:>ess, sem cplir tilskipununum i Jdvi

tillili hfngabtil hefir verib yfirvbldunum i kaupstbbunum

uppålagt. — 9) I J)vi tilfelli, ab syslumaburinn ekki kynni

ab vera bufaslur i sjålfum hbndlunarstabnum ebur i

nand vib hann, og ab }>ar å hbndlunarslabnum kynni

ab vera einn åreibanlegur og 6åleitinn mabur, hverjum

trua mælli fyrir J>eirri i tilskipununum uppåbobnu rann-

s6kn og åteiknun skips-skjalanna, viljum Ver allranåb.

hafa gefib hlutabeiganda amlmanni myndugleika til ab

mebdeila sh'kum manni })ab i hérgreindu tillili naub-

synlega umbobsbréf. En heraf skal samt eigi fylgja

aein skuldbinding fyrir skipherrana til ab lata skjol

sfn rannsaka af })eim })annig autoriseraba manni. |>ar-

åm6t skal J>a& vera sérhverjum Joeirra i sjålfs valdi,

annabhvort ab nota ser af honum, i hverju tilfelli ])6

syslumaburinn ekkert å ab missa af J)eirri honum eptir

reglucjbrbinni um aukatekjur af 40. Septbr. 1830 § 62

fyrir absjbrbir af hér umspurbri art tilskildu borgun,

bvaråméli Jwabauki til J)ess, sem rannsakar og åleiknar

skjblin, helmi'ngur nynefndrar borgunar å ab cjaldast, —
e IIegar og ab senda skjblin til hlutabeiganda s^slu-

nnanns sjålfs, i hverju tilfelli svi sibastnefnda aukaborgun

* / ESC* K»W^
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1836. burlfcllur, — og skal skipherrann annars, f [>vf fyrra

28. Decbr. tilfelli, vera skuldbundinn lil tafarlaust ab mebdeila syslu-

manninum åvisun um komu sina. — -10) Framvegis,

eins og hmgablil, verbur })ab einum spekulanthondlara,

hvort heldur hann heyrir lil Vorra eigin undirsåta ebur

eigi, eindngis leyft, a sérhverri ferb er hann stofnar lil

Islands, ab dveljast og fremja hfindlun, f fjérar vikur,

å einum og sama stab, er bbndlunarréllindi hefir. Samt

å lil })essara fjogra vikna bvorki ab reiknast hans inn-

siglingar né lilsigHngar dagur, ellegar så ebur J^eir dagar,

sem bevisanlega Kba, åbur en hann kann ab gela nåb

|>eirri hér ab framan i § 7 uppåbobnu åteiknan af syslu-

manninum, hvab jafnvel skal gilda {)egar så hlutabeig-

andi. i Jdvi f § 9 umgreinda tilfelli, heldur kysabhalda

ser lil s^slumannsins sjalfs, — og, eins og Joab fylgir af

l>vi fyrskrifaba å eina si'bu, ab einn spekulanth5ndlari

ekki, eplir dlgaungu J)eirra åburnefndu fjogra vikna,

undir neinu yfirskoti, må liggja vib einn og hinn sama

bondlunarstab, hvort heldur hann fremur hondlun sama-

stabar ebur eigi, ab naubsynja tilfellum einungis undan-

teknum, l)egar, til dæmis, sjiikd6mur, 6vebur eburmét-

vindar hindra burlreisuna, svo skal J)ab å abra si'bu

framvegis vera leyft J>eim hondlanda ab skipta nefndri

tib af fjorum vikum, sem hann å einum og sama hdndl-

unarstab må dveljast. å J>ann halt, ab hann, {)6tt hann

å somu reisu einum ebur fleirum sinnum viki burt lir

slfkum stab, aplur megi koma J)ångab og kaupslaga

J>ar, Jjegar einiingis hondlunar og legu libin tilsamans

ekki dregst fram yfir fjérar vikur å einum stab. — &
nokkur spekulanthondlari kann ab verba fundinn ab J)vi,

ab hann liggi yfir ])å åkvorbubu tib, Jia å hann fyrir

hvern dag, er hann J)annig kynni ab liggja lengur a

hafninni, ab ålilast meb sektum til hlulabeiganda um-

dæmis fålækra-sj6bs, frå 4 lil 20 rbdl. reibu silfurs,

eplir d6marans ålili, grundvtillubu å sakarinnar kn'ng-

umstæbum, og sérilagi å J>vi, hvort hann å l>eirri ttøi
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er hann legib hafbi lengur en honum var leyft, hefir 1836.

framio nokkra kauphbndlun, og å J>essarar hondlunar 28. Decbr.

mcira ebur minna upphæbarverbi. — Annars verba \>ær
^~~~>^m*~

nii gildandi åkvarbanir, i lillili lil spekulanlhon dlunar-

innar, ab svo miklu leyti J>ær ekki meb J)essu Voru

opnu bréfi eru umbreyltar, hérmeb alvarlega endur-

nyjabar, — og verbur J)ab svoleibis sérilagi eplir allra-

hæstum urskuroi af 47. Aprilis 1793, auglyslum meb

renlukammersins opnu bréfi af 23. ( sama manubi,

spckulanlhondlurunum uppå fab strangasta fyribobib, ab

uppleggja vorur lil verzlunar hjå bændum ebur bbrum,

hverir sem vera kunnu, svo og ab senda nokkurn meS

vorur til verzlunar i landinu, ab viblbgbum J)eim raeS

nefndum iirskur&i og opnå bréfi akvbrbubu seklab6tum

{>egar mål Ipeim er brotib, hverjar bætur [)å tilfalla

fatækra fjarsj6& f hlutabeiganda umdæmi. — il) J>egar

plåzins sérlegu kringumslæbur vib einn hbndlunarstab

å islandi eigi leyfa, ab J>au skip, sem lilheyra slabarins

fbstu hbndlun, og J)au skip, sem lilheyra bbrum, åsbmu

tib geli nytkab })å })arverandi bafnarlegu, ebur fiann

J)arverandi konsluga skipsfesta-umbunab, eiga J>au fyrst-

nefndu skip ab hafa fyrigångsrétt lil nolkunarinnar, a

undan J>eim sibarnefndu, og J>essi, samkvæmt Jwi, vera

skyldug til ab vikja fra legu og skipsfesta-umbunabi

fyrir hinum. ]>arhjå er J)ab sjålfsagt, ab eigandi sliks

skipsfesta-umbunabs, svosem hringa, landfesta eburannars

sliks, hefir rétt til af bbrum ab heimta sanngjarnlega

leigu fyrir notkun hans. Ef eigandinn og sa, sem vill

nota sér af umbumngnum, annars ekki geta komib ser

saman um leigu -upphæbina, å hiin, fyrir hverja viku

ebur dag, ab gjbrvbllum kringumstæbum abur nakvæm-

lega préfubum, ab åkvarbasl af hlutabeiganda s^slumanni,

en ef nokkur af malspbrlunum kvebst vera oanægbur

ffieb })ab sem hann alyklar, f)å af hlutabeiganda amt-

manni, eins og j)ab, ef nokkur {)eirra ekki heldur verbur

anaegbur meb aratmannsins lirskurb, skal standa ]>eim

%



840 Plak. ang. Handel og Skibsfart.

1836. hlulabeiganda i sjålfsvaldi ab åkæra hinn sama fyrir

28. Decbr. Voru rentukammeri, sem i })vf lilfelli endilega afgjorir

sbkina, en lukningu ^eirrar meb sfelumannsins ur-

skurbi åkvebnu borgunar skal £6 ekki mega slast å

frest vegna slikrar åkæru, hvaråmdli, ef lækkun ebur

hækkun af amtmanninum ebur rentukammerinu kann

verba åkvorbub, J>ab i sérhverju lilfelli of mikib ebur of

Htib borgaba enn fremur blylur ab krefjast af molpart-

inum. i sérhverju lilfelli skal eigandinn vera skyldugur

(il strax ab eptirlata })vf fibrum lilheyranda skipi hafn-

arlegu og skipsfesta umbunab, }>egar hann a J)eim tima

ekki sjalfur J)arf J>eirra vib, an lillils lil jpeirrar ftfætu

er risin kynni ab vera um leiguna, — og å yfirvaldib

nåkvæmlega ab gæla J)ess, ab slfku skipi eigi hér i

gjcSrist nokkur hindrun. — \%) Ver viljum allran. hafa

gjorvollum Vorum undirsåtum leyft, i })au fyrslu 5 ar

fra i. Januarii 4837 ab reikna, ab sigla til Porllands

(ebur Dyrh61a) i Islands subur-amli og J)ar ab fremja

kauphOndlun fra skipinu, \}6 meb ^eiiri fyrir jiå islenzku

spekulanlhOndlun almennilega akvorbubu skilmalum. —
43) puh frelsi fra tolJs og consumli6nar lilsvari, sem

hingablil befir verib veilt Joeirri islenzku hftndlun, viljum

Ver aliran. framvegis, fyrst um sinn, hafa henni eptir-

lålib. Samt skal framvegis, eins og mi, svarast \ pr6-

cent afgipt, })egar islenzkar vbrur ulfærast fra Voru

riki Danmbrk, ebur fra Vorum herlugadæmum lil fram-

andi slaba, — og viljum Ver aliran. hafa J)å meb Vorri

tilskipun af -H.Seplbr. 4 816 § M uppabobnu afgipt af

5 rbdl. reibu silfurs fyrir hverja commercelest af åhafn-

arrvimi t>eirra skipa, sem af nokkurum Vorra undirsåla

sendast beinleibis fra Islandi til framandi staba, lækkaba,

fra byrjun årsins 1837 ab reikna, lil 2 rbdl. 32 sk. r. s.

fyrir hverja commercelest, af gjorvollu sérhvers sliks

skips åhafnarrumi. Og gefum Ver allran. Voru renlu-

kammeri myndugleika til, Jiegar sérlegar kringumstæbur

mæla fram meb J)vi, ab eptirgefa ebur aptur borga, a&
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tiltblu, vissan bluta tébrar afgiptar, ef [)ab i nokkru til- 4836.

felli bcvfsanlega sannast, ab su utanrfkis selda voru- 28. Décbr.

uppbæb hafi minni verib, en gjbnrollu skipsins farms- "
*

måli svari. — 14) J>aram6t skulu })au meb allrahæstum

urskurbi af 20. Martsi 1789 lofubu verblaun fyrir hverja

commercelest af skipum, sem bygejast å islandi, eptir-

leibis burlfalla. — 15) J>ar Ver hbfum komizl ab raun

um, ab su i § 8 af opnu bréfi af 7. Martsi 1787, åhrær-

andi islenzka sjépassa innihaldna almenna akvbrbun, ao

sl(kur passi einiingis skuli gilda fyrir eina reisu,
J)6*

svo, ao ut- og heimsiglfng ilitist fyrir eina reisu, J)6lt

jafnvel skipib, annabhvort til ab fermast ebur aflermast,

kynni ab innhlaupa i abskiljanlegar hafnir, hefir verib

litlbgb å ymislega måla, hbfum Ver, til £esS ab tilgang-

inum vib mebdeiling nefndra passa, nefnilega vissu J)arum,

ab £au meb J)eim litbiinu skip og farmar einiingis séu

Vorra undirsata eign, eigi skuli hnekkjast, og til [>ess

ab å abra sfbu |)ær islenzku hbndlunar litgjbrbir lefist

sern minnst ab mbgulegt verbur, alitib {>ab naubsynlegt,

ab auka nefndar akvarbanir meb fylgjandi nåkvæmari

vibbætisgreinum : a) Så eibur, sem eptir opnu bréfi af

7. Martsi 4787 § 3, vib mebdeiling eins Islenzks sj6-

passa gegnum Vort rcnlukammer, heimtast af reibur- 1

unum, og, ef skipib er obrum leigt, })å lika af leigj-

endum, å eptirleibis ab litvibkast {)artil, ab hinn sami

ogsvo skal innihalda
J)é skuldbindfng, ab skipib ekki,

meb }>essara manna vilund. å nokkrum af J)eim ferbum,

til Islands eba fra, hvartil |>ab, meban {>ab er ulbiiib

web passanum, kann bnikab ab verba, skuli muna inni-

halda nokkurn farm, sem ekki allsendis tilheyri Vorum

undirsåtum. — b) Einn sUkur passi er }>areptir ab sbnnu,

eins og hi'ngabtil, einiingis gildandi fyrir eina ferb til

tslands og J)arfrå aptur tilbaka til Vors rfkis Danmerkur

ebur Vorra herlugadæma, svoleibis, ab samt fleiri hafnir

£ islandi megi heimsækjast meb })eim farmi, uppå hvem

passinn hljobar, en fcaramét viljum Ver allranéb. hafa
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4836. leyft, ab skipib imillitfb, eplir ab vera komib til Islands,

28. Decbr. megi, meb Jjeim sama passa, stofna ferbir til utanrikis

hafna, til J>arfra ab sniia aptur til Islands meb nyjan

farm, J)6 svo, at) passinn, nær og svo opt slik ferb stofn-

ast, fyrir burlsiglinguna fåi åteiknan af hlulabeiganda

undir-yfirvaldi, me& hverri hann gjbrist gildandi fyrir

J)å i hvert sinn fyrirællubu ferb fra Islandi og til J)ess

aptur; og, ef nokkur skipherra, sem farib hefir fra Is;

landi til einhvers utanrikis slabar, f titlbndum alyktar

ab sniia aptur til Islands, ])6li hann ekki £ar, åbur en

hann f6r J)aban, hafi titvegab ser nynefrida åteiknun å

J)ann islenzka sj6passa, å skipinu, vib komu {)ess til Is-

lands, ekki J)essvegna ab fråvisast, J)egar skipherrann

meb sinni eibfestri skyrslu sannar, ab så farmur, hvern

hann flylur, ekki tilheyri bbrum en dbnskum undir-

såtum, en yfirvaldib skal hafa myndugleika til hérum

ab gefa passanum J)å naubsynlegu åteiknan. — c) Vib
*

_

sérhverja slika åteiknun å, fyrir utan J)ab, er samkvæmt

reglugjbrbinni um aukatekjur å Islandi af 10. Seplbr.

4830 § 62, fyrir hina sbmu tilkemur byfogelanum eba

syslumanninum, enn fremur jbfn borgun vib })å, sem

gelzt fyrir nyjan passa gegnum Vort rentukammer,

ab gjaldast Vorri fjårhirzlu. — d) J>essi borgun å ab

mebtakast af J)vi undir-yfirvaldi, sem mebdeilir åteikn-

unina, og å sérhvert undir-yfirvald, i seiuasta lagi

innan hvers års ulgaungu, ab innsenda gjbrvbll i sliku

tilliti mebtekin borgunargjbld, meb})artil heyrandi sk^rsluro,

til hiutabeiganda amtmanns, ebur, ef engin slik borgun

er mebtekin, J)å ab lilkynna amtmanninum hib sama. -r-

e) Amtmaburinn å J>areptir ab borga Vorum islenzka

jarbabokarkassa t>au årlångt innan amtsins mebteknu

åteiknunar gjbld, og fyrir J)eirra upphæb, meb tilhlfbi-

legri skyrslu, svo flj6tt sem mbgulegt er, ab tilsenda

Voru rentukammeri landf6getans prima -kvittering, nieb

hverri einnig eiga ab fylgja J)ær mebteknu tilkynningar

frå {)eim undir-yfirvoldum, sem ekki årlångt kynnu ab



Plak. ang. Hanbil og Skibsfart. 843

hafa meolekib })esshattar borgunargjold. — 16) A& boru 1836.

leyti eru, i einu og sérhverju, J>ær fyrir Islands kaup- 28. Decbr.

hbndlun og skipaferoir nti gildandi tilskipanir 6raskabar.

Hvareptir allir hlutaoeigendur ser allraundirgefnast

eiga ab hegfca. — Gefio i Vorum koniinglega abseturstafc

Kaupmannahbfn J>ann 28. Decembr. 1836.
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1832. 14. Januar. Canc. Circ. ang. Beregningen af et
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af Skiftesalarium og Arve -Af-

gifter.

— 29. Marts. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 17. Januar)

ang. de kgl. Afgifters Fortrins-

ret i vedkommende Yderes

Boer.
«-~ 10. Mai. Canc. Skriv. ang. Berigtigelse i en

udkommen Forordning for Is-

land (21. Decbr. 1831).
— 16. Juni. Canc. Skriv. ang. Forlovspenge paa

Island.

~ 25. August. Rentek. Skriv. ang. samme Gjen-

sland (S. 133 Anna. i).
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1832. 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Forlovspcnge af

Arv paa Island,

1834. 18. April. Gane. Plak. ang. Ophævelse af Af-

gift af Arv, som udfores til de
Mexikanske Stater.— 30. Decbr. Canc. Skriv. ang. en Mands An-
dragende om Tilladelse til selv

at dele mellem sine Arvinger.
—- 30. Decbr. Canc. Skriv. ang. Andragende om

Tilladeise til at sidde i uskiftet

Bo.

1836. 5. Marts. Renlek. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Thingsvidner fra Syssel-

mændene til Brug ved Jorde-

bo£skasse-Regnskabet,
— 10. Mai. Canc. Circ. ang. Indsendelse af

Dødsattester for Franskmænd.

Åuctioner.

1832. 18. Febr. Renlek. Skriv. ang. Salg uden Auc-
tion af den kgl. Andeel af op-

drevne Hvaler.

— 27. Juli. For. for Danm., ang. visse Lettelser

med Hensyn til Benyttelsen af

Auctionsvæsenet; jevnf. S. (>40.

1835. 16. Mai* Rentek. Skriv. ang. Administrations-

Regnskaber, Åuctioner, m. v.

1 •

Beneficium paupertatis, see Retterne.

Beneficium processus gratuiti, see Retterne.

Betlerie, see Fattigvæsenet.
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1832. 14. April. Canc Skriv. ang. nærmere Bestem-
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til fri Proces.
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\
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Bispestolene.

1832. 8. Decbr. Canc. Skriv. ang. GodtgjSrelse til

Mtidrufell Hospital for en bort-

solgt Gaard.
1833. 8. Januar. Canc. Skriv. ang. en resterende

Gjæld for Holura Bispegaards

Opførelse.

1834. 17. Juni. Canc. Skriv. (kgl. Resol.) ang. Lov-

givningen om Tiendevæsenet

paa Island.
—

- 23. August. Rentek. Skriv. ang. Skalbolt Kirkes

Ret til en Ydelse af Efra-Lang-

holt.

1835. 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Norder - Amtets

Fordring paa Andeel i Stifts-

bogtrykkeriets Udbytte.

Broer CBroen °ver JBkulsaa), see Veivæsenet.

Bbger, Bogtrykkene, Bibliothek, m. v.,

jevnf. Literatur.

1832. 20. Januar. For. ang. Afgivelse af Exemplarer
af trykte Skrifter til Bibliote-

kerne i Kjobenh.; jfr. S. 046.

— 12. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Forsendelse

af Boger til Bessastad Skole.

— 17. Juli. Canc. Skriv. ang. en paalænkt Ud
gave af den islandske Lov

J6nsb6k.
— 19. Septbr. Kgl. Resol. ang. det forrige Land-

oplysnings-Selskabs Bibliothek

og Bogtrykkene, m. v.

— 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. det forrige kgl.

islandske Landoplysnings - Sel-

skabs Bogtrykkene, Bibliothek

o. s. v.

;— 15. Novbr. Canc. Plak. ang. offentlige Bekjendt-

gjorelser i den Berlingske Ti-

dende.

1833. 5. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udgivelse af et Skrift om Is-

lands Tiendevæsen.
— 22. Febr. Skriv, (fra Direct, for Fond. ad usus

publ.) ang. Understøttelse til

Bogsamlinger for Geistligheden

i Island.
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1833. 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. SpiJrgsmaalet om
Udvidelse lil Island af Forord-

ninger fra 1831 (kgl. Bekjendtg.

6. April; Plak. 9. Juni; Plak.

5. August).
— 26. Septbr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 19.

Oklbr.) ang. Dimiltenders Bi-

drag til Skolens Bibliolhek.
—

- 5. Oklbr. Rentek. Skriv, ang Udgivelse af et

nyt Kort over Island.

— 6. Oktbr. Disposition af Sognepræst Olaf Si-

vertsen og Iluslru, ang. Opret-

telse af en Stiftelse paa Flato.

1834. 18. Januar. Kgl. Resol. ang. Understbttelse til

Udgivelse af en islandsk Læse-
bog.

— 16. August. Canc. Skriv. ang. det forrige is-

landske Landoplysnings Selskab

og Bogtrykkeriet.
— 3. Oktbr. Kgl. ConGrm. paa Pastor Olaf Si-

vertsens og Huslrues Legat til

en Stiftelse paa Flato.

— 31, Decbr. Kgl. Confirm. paa Fundalion for det

kgl. nordiske Oldskrift-Selskabs

faste Fond lil nordiske Old-

skrifters Udgivelse m. v.

1835. 31. Januar. Univ. Dir. Skriv. ang. Aflevering af

Friexemplarcr fra Stiftsbogtryk-

keriet i Island.

— 25. Juli. Canc. Skriv. ang. Afgivelse af Fri-

exemplarer af trykte Skrifter

fra Islands Stiftsbogtrykkerie.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Norder - Amtets

Fordring paa Andeel i Stifts-

bogtrykkeriets Udbulle.
1836. 23. Januar. Rentek. Skriv. ang. Fragtfribed for

Bogtrykkeriet i Island.

— 3 Febr. For. ang. Udvidelse af Anordn, fra

Aarene 1828—1831 lil Island (V.

Kgl. Bekjendtg. 6. April 1831

;

VII. Plak. 5. August 1831).

— 13. Febr. Univ. Dir. Skriv. ang. Udgivelse af

en Almanak aarlig i det is-

landske Sproa;.

— 12. Marts. Canc. Skriv, ang." Udv.idel.se lil Is-

land af Universitetets Privilegium

paa Almanakkens Udgivelse.
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1836. 16. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Bestemmelse
af Prisen paa den islandske

Almanak.
— 21, Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Honorar for

Udarbejdelsen af den islandske

Almanak.
— 25. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Forlagsrelligheden

til Biskop Vidalins Huspostil.

— 25. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Andragende om
Laan til Trykning af et nyt Op-
lag af Bibelen.

23. Decbr. Gavebrev af Provst Guttormr Thor-

steinson paa et Fond til Præmier
for nyttige Skrifter.

BOrne-Skole, $ee Skolen og Skolevæsenet.

Gap eller, see Kirker.

Capitelstaxt, jevwf. Skatter og Afgifter.

1832. 24. Januar. Capitelslaxt for flunavatns og Skaga-

fjords Syssel er i Norder-Amtet
fra Medio Mai 1832 til samme
Tid 1833.

— ' 24. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og Norder

Sysseler i Norder - Amtet, fra

Medio Mai 1832 til samme Tid

1833.

— 24. Januar. Capitelstaxt for Osler-Amtets to Sys-

seler, fra Medio Mai 1832 til

samme Tid 1833.
— 24. Januar. Capitelslaxt for Sonder -Amtet fra

Medio Mai 1832 til samme Tid

1833.

— 12. Febr. Capitelstaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1832 til samme Tid

1833.

1833. 18. Januar. Capitelslaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1833 til samme
Tid 1834.

— 18. Januar. Capitelstaxt for Oefjords og Norder

Sysseler i Norder-Amtet, fra

Medio Mai 1833 til samme Tid

1834.
— 18. Januar. Capitelstaxt for Oster-Amtets to Sys-

seler, fra Medio Mai 1833 til

samme Tid 1834.
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1833. 6. Febr. Gapilelstaxl for Sander- Amtet fra

Medio Mai 1833 til samme Tid

1834.
— 15. Febr. Capilelstaxt for Vester- Amtet fra

Medio Mai 1833 til samme Tid
1834.

1834. 10. Januar. Capitelslaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Norder-Amtet,
fra Medio Mai 1834 til samme
Tid 1835.

— 10. Januar. Capitelslaxt for Oefjords og Norder
Svsseler i Norder-Amtet. fra

Medio Mai 1834 til samme Tid

1835.

— 10. Januar. Capitelslaxt for Oster-Amlets to Sys-

seler, fra Medio Mai 1834 til

samme Tid 1835.

1. Febr. Capitelslaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1834 til samme Tid

1835.
— 14. Febr. Capitelslaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1834 til samme Tid

1835.
— 22. Febr. Canc. Skriv. ang. Beregningsmaaden

af et Fattiglems Underholdning

efter Capitelstaxterne.

— 31. Mai. Rentek. Skriv. ang. Beregningen af

Capitelstaxterne.

1835. 17. Januar. Capitelslaxt for Hunavatns og Skaga-

fjords Syssel er i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1835 til samme

J Tid 1830.

— 17. Januar. Capitelslaxt for Oefjords Syssel i

Norder-Amtet, fra Medio Mai

1835 til samme Tid 1830.

— 17. Januar. Capitelstaxt for Thingo eller Norder

Syssel i Norder Amtet, fra Medio

Mai 1835 til samme Tid 1830.

— 17. Januar. Capitelstaxt for Oster-Amlets to Sys-

seler, fra Medio Mai 1835 til

samme Tid 1830.
— 7. Febr. Capitelstaxt for Sonder- Amtet fra

Medio Mai 1835 til samme Tid

1830.
— 13. Febr. Capitelstaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1835 til samme Tid

1836.

X. B. 54
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1836. 12. Januar. Capitelstaxt for Hunavatns og Skaga-
fjords Sysseler i Norder-Amtet,

fra Medio Mai 1836 til samme
Tid 1837.

— 12. Januar. Capitelstaxt for Oefjords Syssel i

Norder-Amtet, fra Medio Mai

1036 til samme Tid 1837.
— 12. Januar. Capitelstaxt for Thingo eller Norder

Syssel i Norder-Amtet, fra Medio
Mai 1^36 til samme Tid 1837.

— 12. Januar. Capitelstaxt for Osler-Amtets to Sys-

seler, fra Medio Mai 1836 til

samme Tid 1837.

— 12. Febr. Capitelstaxt for Sonder -Amtet fra

Medio Mai 1836 til samme Tid

1837.

— 15. Febr. Capitelstaxt for Vester -Amtet fra

Medio Mai 1836 til samme Tid

1837.
— 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Honorar for Ud-

arbeidelse af Capitelstaxterne.

C h irur g, Ch ir ur gik at , see Medicinalvæsenet.

Cholera-Epidemie, see Medicinalvæsenet.

Collect.

1835. 31. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Forslag med
Hensyn til Landets Forsyning,

Colleclpengene og Meelbbderne
m. v.

Collect (Erichsenske) , see Geistligheden, Legater og Stif-

telser.
.

*

Colle gierne, jevnf. Bevillinger.

1834. 22. April. Egl. Resol. ang. Revisions- Sagerne
under Cancelliet.

Gommission.

1834. 3. Mai. Kgl. Commissorium ang. Undersøgelse

af den islandske Handels For-

hold m. m.

Gommunalvæsenet, jevnf. Fattigvæsenet.

1832. 18. Febr. Rentek. Skriv. ang. Thingsognes Com-
bination i Norder- Mula Syssel.
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1833. 26. April. Reskr. ang. Reduction af Thingste-

derne i Myra Syssel.

.
— 9. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Udkast til Reg-

lement for Fatligvæsenels pro-

visoriske Indretning og Besty-

relse i Island.

1834. 9. April. Reglement ang. Rævefangst og Ræve-
tolde i Nunavatns Syssel.

— 15. April. Gane. Skriv. ang. Andragende om
Godlgjorelse for Jordejeren ved
Oprettelse af et Thingsted paa
hans Gaard.

1836. 23. Marts. Egl. Resol ang. Bevilgelse af et

Forskud af Jordebogskassen til

Gommunerne i Island.

— 12. April. Rentek. Skriv. ang. Understøttelse i

Anledning af Uaar i Island.

— 4. Novbr. Instrux for Reykjavik Byes Repræ-

sentanter.

Communitetet, see Universitetet.

Con firmation, see Geistligheden, jevnf. Døvstumme.

Confirmatio n (kongelig), see Legater og Stiftelser.

Con su ler, see Traktater.

Convention, see Traktater.

Cre ditvæsenet, see Pengevæsenet.

Criminalvæsenet,
jevnf. Justitskassen, Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne,

Sagefaldskasser.

1832. 1. Juni. For. ang. Straf for Befordring af

Neger-Slavers Flugt.

— 16. Juni. Rentek. Skriv. ang. Criminallovene

for Island.

— 11. Juli. For. ang. Afsoning af Boder, som
tilfalde Private; jevnf. S. 046.

— 6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. nogle Punkter i

Sportel-Lovgivningen.
— 16. Oktbr. Canc. Gire. ang. schematiske Beret-

ninger om offentlige Politie-

Sager.
»833. 19. Januar. Canc. Skriv. ang. Spdrgsmaalet om

Indførelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne [Anordninger

(Piak. 22. Januar 1828).

54*
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1833. 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1828 (Plak. 22. Ja-

nuar).

— 6. Marts. Kgl. Resol. ang. Sporgsmaalet om
Afskaffelse af legemlig Revselse

i Island.

— 4. Oktbr. Anordning ang. Forbrydelser mod
Andres Legeme og Frihed.

1834. 26. April. Rentek. Skriv. ang. Erstatning af

Amterne til Justitskassen for

Delinquent-Omkostninger.
— 14. Mai. Plak. ang. Forandring i Straffen for

Tyverie m. v.

— 31. Mai. Canc. Circ. ang. schemaliske For-

klaringer om de til Slraffe-An-

slalterne ankommende Forbry-

dere.

— 19. Juli. Canc. Circ. ang. Indberetning om
Selvmordere.

1835. 20. Januar. Canc. Circ. ang. Forbryderes Gjen-

indsæltelse til offentligt Arbeide.
— 28. Marts. Canc. Skriv. ang. Afskaffelse af visse

Delinquent- Udgifters Ligninger

paa hele Island.

— 2. Mai. Canc. Circ. ang. Forbryderes Efter-

lysning i fremmede Lande.
— 5. Decbr. Canc. Skriv. ang. Beregning af

Kosten ved Delinquenters Trans-

port fra Island.

1836. 3. Febr. For. ans. Udvidelse af Anordninger

fra^ 1828—1831 til Island (I.

Canc. Plak. 22. Januar — kgl.

Resol. 9. Januar — 1828; HL
For. 8. Januar 1830).

— 14. Mai. Canc. Skriv, (til Amtmænd, og Lands-

overr.) ang. Udkast til en ny

Criminal - Anordning for Island.

— 14. Mai. Canc. Skriv, (til Rentek.) ang. Ud-

kast til en ny Anordning om
Criminalvæsenet paa Island.

Da ab, see Geistligheden.

Decorationer, see Kongen.

Delinquenter, Delinquent-Omkostninger, Delin-

quent-Sager, see Criminalvæsenet, Retterne, m.
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Dimission, see Universitetet.

Disposition, see Legater og Stiftelser.

Donationer, see Legater og Stiftelser.

Dyrlæger, see Landbovæsenet.

Dovstumme.

1832. 15. Mai. Canc. Skriv. ang. Confirmations-Til-

ladelse for to dovstumme Piger

i Island.

— 14. August. Gane. Skriv. ang. Underviisning for

en Dovstum.
— 9. Oklbr. Canc. Skriv. ang. Betaling for Dov-

stummes Underviisning.

1833. 11. Juni. Canc. Skriv. ang. Confirmation af

en Dovstum.
1834. 13. Mai. Gane. Skriv. ang. Underretninger om

en dovstum Confirmand.

Eleemosynarier, see Geistligheden.

Embeder, Embedsmænd, m. v.,

jevitf. Collegierne, Geistligheden, Medicinalvæsenet, Pensions-

væsenet, Retterne, Sportelvæsenet.

1831 4. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 18. Febr.)

ang. Bestemmelsen af den til

Landfoged-Embedet i Island ud-

fordrende Cautions-Sum, m. v.

18. Febr. Rentek. Skriv. ang. Thingsognes Com-
binalion i Norder-Mula Syssel.

— 14. April. Gane. Skriv. ang. nærmere Bestem-

melse af Amtmændenes Myn-

dighed til at meddele Bevilling

til fri Proces.

— 28. April. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 2. Juni)

ang. Tillæg i Amtmændenes
Gager.

— 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Anordn, om Udvidelse

af Biskoppernes Myndighed.

1. Septbr. Gane. Skriv. ang. Forslag om, at

Sysselmænd i Island skulle bære

Poliliemester-Uniform.

— 2. Oklbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 27. Oktbr.)

ang. Gagelillæg for Stiftamt-

manden over Island.
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1833. 20. April.

26. April.

9. Novbr

1834. 16. Juli.

1835. 24. Febr.

4. April.

21. Juli.

Gane. Skriv. ang. Betaling for Over-
sættelse af islandske Docu-
menter.

Reskript ang. Reduction af Thing-

stederne i Myra Syssel.

Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830
(Plak. 14, Seplbr.).

-r 14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet
om Udvidelse af Forordn, fra

1830 til Island (Plak. 14. Sept.).

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 9. August)

ang. Lægers Fritagelse for Gage-
Afkortninger og Exlrapaabud.

Kgl. Resol. (RenleLSkriv. 21. Marts)

ang. Bestemmelsen af Byen
Reykjaviks Jurisdiclions Grænd-
ser, m. v.

Rentek. Skriv. ang. Thinglæsning af

Sysselmændenes Bestallinger.

Gane. Skriv. ang. Fordelingen af

Landsoverrels - Assessorernes

Gager i Constitulionstilfælde,

1836. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger
fra Aarene 1828—1831 til Is-

land (IV. Canc. Plak. 14. Septbr.

— kgl. Resol. 1. Sept. — 1830).

Rentek. Skriv. ang. aarlig Forteg-

nelse over dem, der skulle er-

lægge Rangskat og Exlrapaabud.
Rentek. Skriv. ang. Bemyndigelse (for

Stiftamtmanden) til at bevilge

Forskud paa Gager.

13. Septbr. Gane. Skriv. ang. Forandring af et

Amts-Dekret.

17. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Afkorlningsfrihed

for Sliftamtmandens Gage.
30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Beregningen af

Sysselernes Forpagtnings-Afgif-

ter, Repstyrernes Skalfrihed m. v.

30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens

Control med Landfogden.

12. Marts.

26. April.

I

Erichsens
see

ke Collect (til Geistligheden i Holum Stift)

Geistligheden, Legater og Stiftelser.
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1832.

1833.

1834.

2. Marts.

4. Mai.

7. Mai.

Fattigvæsenet,

jevnf. Hospitaler, Legater og Stiftelser.

22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1829 (For. 21. Aug.).

9. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Betaling for Døv-
stummes Underviisning.

10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet
om Udvidelse af nogle i Aaret

1829 udkomne Anordninger til

Island (For. 21. August).

19. Januar. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Indfbrelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne Anordn. (Plak.

19. Novbr. 1828).

Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1828 (PI. 19. Novbr.).

Rentek. Skriv. ang. Udredelsen af

Tiende af Jorden Reykjavik.

Canc. Skriv. ang. Annuum afGrenj-

adarstad Præslekald til Helga-

stad Reps Commune.
Rentek. Skriv. ang. Udkast til Reg-

lement for Fatligvæsenets pro-

visoriske Indretning og Besty-

relse i Island.

— 9. Novbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830

(PJak. 9. Januar).

— 30. Novbr. Canc. Skriv. ang. Fattigtiende i

Sbnder-Mula Syssel.

Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af Forordninger fra

1830 til Island (Plak. 9. Januar

1830).

8. Januar. Reglement for Fattigvæsenets provi-

soriske Indretning og Bestyrelse

i Island.

Canc. Skriv. ang. Beregningsmaaden
af et Fattiglems Underholdning

efter Capitelstaxterne.

Disposition ang. Eirik Olafssons Legat

til Fordeel for Pattige i Brod-

danæs Rep.

9. Novbr.

14. Decbr.

— 22. Febr.

5. Marts.
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1834. 16. August. Regulativ for Eirik Olafssons Legat

til Fordeel for Fattige i Brod-

danæs Rep.

1835. 18. April. Kgl. Confirm. paa Eirik Olafssons

Disposition til Fordeel for Fat-

tige i Broddanæs Rep.
— 18. April. Canc. Skriv. ang. Eirik Olafssons

Legat til Fattige i Broddanæs
Rep.

— 16. Juni. Canc. Skriv. ang. Forslag om at ind-

skrænke Fattiges Ægteskaber.
— 25. Juli. Canc. Skriv. ang. Regler for Ad-

gangen til Fatligfors6rgel.se.

— 4. August. Canc. Skriv. ang. Oplagspenge for

Fattigkasserne.

1836. 28. April. Reskr. ang. Nedsættelse af den Fat-

tigvæsenet tilfaldende Afgift af

Fiskefangst paa Helligdage i

Sonder-Amtet.
— 2. Juli. Canc. Skriv, ang Forslag om aarlig

Opsamling af Fattigkasse - Be-

holdninger.

— 30. Juli. Canc. Skriv. ang. Fortolkning af nogle

Bestemmelser i Faltigreglem.

— 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Udpantning af

Extrabidrag til Fatligvæsenet

paa Island.

— 1. Oklbr. Rentek. Skriv. ang. Tomthusmænds
Extrabidrag til Fattige.

— 8. Oktbr. Gavebrev, hvorved J6n Sveinsson

skjænker en Jord til Under-
støttelse for fattige Bdnder-En-'

ker eller Bonder i Vallna Rep.

Finantserne, see Jordebogskassen.

Fiskerie, jevnf. Handel og Skibsfart.

1833. 11. Decbr. Udenl. Depart. Skriv. ang. Fremme-
des Fiskerier under Island.

. 1834. 26. April. Rentek. Skriv. ang. Garnfiskerierne

i Faxebugten.
1835. 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Tegninger til Seilbaade.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Forslag om et

Paalæg paa Fiske - Jaglerne til

Indtægt for Hospitalerne i Is-

land.

i
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1835. 23. Septbr. Kg]. Resol. ang. Bestemmelser om
nogle Punkter, vedkommende

* den islandske Handel.
183G. 19. Marts. Rentek. Skriv. ang. Betingelserne for

fremmede Skibes Fiskerie m. v.

under Island.

- — 28. April. Reskr. ang. Nedsættelse af den Fat-

tigvæsenet tilfaldende Afgift af

Fiskefangst paa Helligdage i

Scinder-Amtet.
— 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Ansættelsen af

en fransk Consular-Agent i Is-

land.
, 1 ^— 24. Mai. Canc. Skriv. ang. Andragende fra

Præsterne paa Vestmannberne
om Indtægt af Dæksfartbier.

— 28. Septbr. Rentek. Plak. (kgl. Resol.) ang. Præ-
mier for Fiskerie under Island.— 17. Decbr. Canc. Skriv. ang. Varigheden af Ret-

tighed til Fiskepræmier ved Is-

x^' >\'.
c
.--

:r:t,
: -i

land. '
,

- l
'

'i—

Fond, see Landbovæsenet, Legater og Stiftelser.

Forstrandsret, see Vrag.

Fundats, see Legater og Stiftelser.

Fæsteforhold, see Jordegods -Administration, Landbovæ-

senet.

Gavebreve, see Legater og Stiftelser.

Gebyrer, see Sportelvæsenet.

Geistligheden, jevnf. Kirker, Tiende, Ægteskab.

1832. 10. Januar. Canc. Skriv. ang. Bjarnanes Præste-

kalds Inventarium.
— 28. Febr. Canc. Skriv. ang. Hallormstad Præ-

stekald.

— 17. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiende-Ydelsen

af Jordqvilder i Island.

— 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Anordning om Udvidelse

af Biskoppernes Myndighed.

— 15. Mai. Canc. Skriv. ang. Confirmations-Til-

ladelse for to dbvsturnme Piger

i Island.

— 14. Juli. Canc. Skriv. ang. Ofanleiti Præste-

kalds Rettigheder paa Vestmann-

berne.
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1832. 14. Novbr. Reskr. ang. Bemyndigelse (for Bi-

skoppen) til at dispensere fra

nogle Punkter i Confirmations-

Anordningerne (For. 23. Marts

1827).

1833. 19. Januar. Canc. Skriv. ang. Spergsmaalet om
Indforelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne Anordninger
(For. 30. Mai 1828).

— 22. Febr. Skriv, (fra Direct, for Fond. ad usus

publ.) ang. Understøttelse til

Bogsamlinger for Geistligheden

i Island.

— 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spørgsn.aalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1828 (For. 30. Mai).

— 23. April. Gane. Skriv. ang. Hitardal Præste-

kalds midlertidige Fritagelse for

Eleemosynat.
— 27. April. Canc. Skriv. ang. en Sognepræsts

Forhold med Hensyn til Ægte-

vielse.

— 4. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelsen af

Tiende af Jorden Reykjavik.

— 7. Mai. Canc. Skriv. ang. Annuum af Grenj-

adarstad Præstekald til Helga-

stad Reps Gommune.
— 21. Mai. Canc. Skriv. ang. Gralificalion for

udførte Forbedringer paa en

Præstegaards Jorder.

— 11. Juni. Canc. Skriv. ang. Confirmation af en

Døvstum.
— 24. August. Canc. Skriv. ang. Forseelser ved

en Rrudevielse.

— 27. August. Canc. Skriv. ang. Overholdelse af

de om Ministerialbøgers Førelse

givne Bestemmelser.
— 27. August. Canc. Circ. ang. nogle Forandringer

i Ministerialbøgernes Førelse.

— 12. Septbr. Gane. Skriv. ang. Betalingen for de

af Præsterne udgivne Attester.

— 2. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forseelse begaaet

ved en Ægtevielse.
— 9. Novbr. Canc. Skriv. ang. Spørgsmaalet om

Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830

(For. 17. Decbr.).
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1834. 22. April.

26. April.

26. April.

13. Mai.

24. Mai.

10. Juni.

1835. 9. Juni.

— 9. Juni.

— 18. Juli.

— 7. Novbr.

8. Decbr.

1836. 15. Marts.

24. Mai.

29. Septbr.

21. Oktbr.

— 24. Decbr.

1834. 14. Mai.

Canc. Skriv. (kgl. Besol. 16. April)

ang, Myndigheds-Bevilling for

Studiosus Jon Gudmundsson.
Rentek. Skriv. ang. Visitationslbnnen

af Vestmannb' Kirke.

Canc. Skriv. ang. Forandringer i

Ritualet og den forordnede Al-

terbog.

Canc. Skriv. ang. Underretninger
om en dbvslum Confirmand.

Canc. Skriv. ang. Kirkernes Gjælds-
forpligtelser til vedkommende
Beneficiarier.

Canc. Skriv. ang. lndkjbb af Obli-

gationer til det Erichsenske
Legat.

Canc. Skriv. ang. Stad Præstekald i

Grindavlk.

Canc. Skriv. ang. Ministerialbo'gernes

Fbrelse.

Rentek. Skriv. ang. Stad Præstekald

i Grindavik.
'

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 19. Decbr.)

ang. Husleiehjælp for Domkirke-

præsten i Reykjavik.

Canc. Circ. ang. de aarlige sche-

matiske Tabeller over Copu-

lerede, Fodte og Dode.

Canc. Skriv. ang. lndkjbb af en kgl.

Obligation for det Erichsenske

Fond.

Canc. Skriv. ang. Andragende fra

Præsterne paa Vestmannoerne
om Indtægt af Dæksfarlbier.

Canc. Skriv. ane. Plan til Foran-

dringer i Ritualet og den til-

hbrende Alterbog.

Canc. Bekjendtg. ang. Hbitidelighol-

delse af en Jubelfest i Anled-

ning af Reformationens Ind-

fbrelse i Danmark.
Canc. Skriv. ang. Husleiehjælp for

Domkirkepræsten i Reykjavik.

Gj ælds-Sager.

Plak. ang. privilegerede Fordringers

Inddrivelse.
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1834.. 24. Mai. Canc. Skriv. ang. Kirkernes Gjælds-

forpliglelser til vedkommende
Beneficiarier.

Haandværker, Haandværkere.
1833. 21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse for en

Haandværker at nedsætte sig

i en Kjobstad i Island uden
Svendeprove.

1834. 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. en Kjobstad-

borgers Andragende om at for-

binde Handel og Haandværk.

Handel og Skibsfart,

jevnf. Capitelstaxt, Fiskerie, Kjbbstæder, Pengevæsenet, Stipas.

1832. 18. Febr. Rentek. Skriv. ang. Justering af Maal

og Vægt til Rrug ved Handelen
i Island.

— 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Afbenyttelsen af

islandske Sbpasser.
— 1. Juni. For. ang. Forpligtelsen til at holde

behbrige Handelsbbger; jevnf.

S. 040.
— 30. Juni. Rentek. Skriv. ang. Sundheds -At-

tester for Skibe.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1829 (Plak. 18. Marts

1829).

G. Oktbr. Canc. Skriv. ang. nogle Punkter i

Sportel-Lovgivningen.
— 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om

Udvidelse af nogle i Aaret 1829

udkomne Anordninger til Island

(Plak. 18. Maris 1829).

— 15. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Handel og Bor-

gerskab, navnlig med Hensyn
til Udliggerstederne paa Island.

— 15. Decbr. Rentek. Skriv. ang. et Handels-Eta-

blissement paa Langeyri ved
Havnefjord.

1833. 5. Januar. Rentek. Skriv. ang. Handelen i Island.

— 19. Januar. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Indfbrelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne Anordninger (PI.

22. Januar; Plak. 22. April;

Plak. 14. Novbr. 1828).
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1833. 29. Januar. Rentek. Skriv. ang. Handelsberet-
tigelse for en fraskilt Kone.— 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Handel ved Port-

land og i Njardvig.— 23. Febr. Rentek. Skriv. ang. Afgift af tilhugne

Tommerhuse, som fores til Is-

- land.

— 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-
ninger fra 1828 (Plak. 22. Ja-

nuar; Plak. 22. April; Plak. 14.

Novbr.).

— 30. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spekulanternes
Liggetid.

— 31. Marts. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 13. Febr.)

ang. Authorisation af Raufarhofn

som Udliggersted.
— 27. April. Rentek. Skriv. ang. Spekulanthand-

lernes Liggetid.

— 11. Mai. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til

Handel paa Udliggerstedet Bu-
denslad.

— 8. Juni. Rentek. Skriv. ang. Tommertilforselen

til Island.

— 14. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Spekulanlhand-

lernes Liggetid i Island.

— 14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Bevilling til Han-

del paa Raufarhofn.

1834. 18. Januar. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse for en

norsk Kjobmand at fore Tom-
mer til Island.

— 12. Febr. Handels Convention mellem Danmark
oa Osl(?rria .

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. April)

_ ang. Nedsættelse af en Com-
mission for at drbfte og ind-

give Forslag om den islandske

Handel.

Rentek. Skriv. ang. Andragende om
Handels-Anlæg ved Sauoårkr6k

i Skagafjords Syssel.

Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til Han-

del paa et Udliggersted alene.

Kgl. Commissorium ang. Undersogelse

af den islandske Handels For-

hold m. m.

26. Marts.

— 19. April.

— 26. April.

— 3. Mai.
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1834. 10. Mai. Rentek. Skriv. ang. en Kjobstad-

borgers Andragende om at for-

binde Handel og Haandværk.
1835. 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af

Tegninger til Seilbaade.

— 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Mandels- Anlæg
paa Udliggerstedet Skagaslrand.

— 22. April. Kgl. Resol. ang. midlertidig Tilla-

delse til at beseile og handle paa
Seydisfjord.

— 30. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udviisning af

Kjobstædgrund ved Raufarhbfn.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Forslag om et

Paalæg paa Fiske- Jagterne til

Indlægt for Hospitalerne i Is-

land.

— 23. Septbr. Kgl. Resol. ang. Bestemmelser om
nogle Punkter, vedkommende
den islandske Handel.

— 20. Oktbr. Canc. Skriv. ang. islandske Kjob-

mænds Handel med Lægemidler.
— 31. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Oprettelse af et

Handelssted paa Grafarés.
— 31. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Forslag med

Hensyn til Landets Forsyning,

Coilectpengene og Meelbbderne
m. v.

— 5. Novbr. Declaration, udgiven af Danmark og

Bremen, ang. Skibsfarten og

Skibenes gjensidiga Behandling.
— 27. Novbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 19. Novbr.)

ang. Kjbb af en Kjbbstadgrund

paa Lambeyri ved Eskefjord.

1836. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger
fra Aarene 1828—1831 til Is-

land (I. Canc. Plak. 22. Januar
— kgl.Resol. 9. Januar — 1828;

II. Plak. 18. Marts 1829).

— 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Ansættelsen af

en fransk Gonsular-Agent i Is-

land.

— 28. Mai. Canc. Circ. ang. Betingelser forEr-

holdelsen af Borgerskab som
Skipper.'

— 11. Juni. Rentek. Skriv. ang. Indskjærpelse

af Forbud mod Handel med
Fremmede.
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1836. 17. Septbr. Gane. Skriv. ang. Opfiskning af

blinde Ankere.— 23. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 1. Oktbr.)

ang. Forsyning for Skagafjords

Syssel med Kornvarer.— 28. Decbr. Kgl. Resol. ang. Lovgivningen om
Islands Skibsfart og Handel,

samt Ud fdrsels- Afgiften fra Is-

land.

— 28. Decbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
med Hensyn til den islandske
Handel og Skibsfart.

Havedyrkning, see Landbovæsenet.

Ho er, see Løsagtighed.

Hospitaler.

1832. 14. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 24. Marts)

ang. Understoltelse til de kgl.

Leilændinger i Gullbringa Sys-

sel og Mosfellssveit (Gufunæs
Hospital).

— 8. Decbr. Canc. Skriv. ang. Godtgørelse til

Modrufell Hospital for en bort-

solgt Gaard.
1833. 7. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 13. Juli)

ang. Oprettelsen af et Under-
støttelsesfond for kgl. Leilæn-

dinger i Guldbringe Syssel (Gu-

funæs Hospital).

1835. 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Understøttelse

til Opforelse af en Hospitals-

bygning i Oefjords Syssel.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Forslag om et

Paalæg paa Fiske-Jagterne til

Indtægt for Hospitalerne i Is-

land.

Hvalfangst.

1832. 18. Febr. Rentek. Skriv, ang Salg uden Auc-

tion af den kgl. Andeel af op-

drevne Hvaler.

— 1. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forsdg med
Hvalfangst i Island.

1833. 31. August. Rentek. Skriv. ang. Salg af Hval-

fanger-Redskaber.
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1836. 27. Febr. Rentek. Skriv. ang. Sopasser for

Hvalfangere.

HOiøsteret, see Retterne.

Instructioner.

1836. 3. Novbr. Inslrux for Reykjavik Byes Repræ-
sentanter.

lnientarium, Inventarii-dvilder, see Jordegods-Ad-

ministration, Kirker, Tiende.

Jagten.

1833. 19. Januar. Rentek. Skriv. ang. den kgl. For-

kjobsret til Hvalrostænder.

1836. 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Lundefangsten
paa Vestmannoerne.

Jordebog, see Matrikel.

Jordebogskassen', jevnf. Regnskabsvæsenet.

1832. 27. Novbr. Kgl. Resol. ang. den islandske Jorde-

bogskasses Balance,

1834. 15. Januar. Kgl. Resol. ang. Finantskassens Til-

skud lil den kongl. Jordebogs-
kasse i Aaret 1832.

— 12. Novbr. Kgl. Resol. ang. Finantskassens Til-

skud til Jordebogskassen i Is-

land i Aaret 1833.

1836. 13. Januar. Kgl. Resol. ang. Finantskassens Til-

skud til den islandske Jorde-

bogskasse i Aaret 1834.

— 6. Febr. Anmeld, fra Rentek. til Finantserne,

ang. Renterne af de solgte Jor-

ders Kjbbesummer.
— 23. Marts. Kgl. Resol. ang. Bevilgelse af et

Forskud af Jordebogskassen til

Communerne i Island.

— 18. Mai. Kgl. Resol. ang. Indbetaling i Stats-

gjældskassen afindkomne Kjobe-

summer for solgte kgl. Jorder

i Island.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens

Control med Land fogden.

— 29. Novbr. Kgl. Resol. ang. Rentebetalingen af

Statsgjæld i Salv.



Registbr. 865

Jordegods -Administration,
jevpf. Capitelstaxt, Landbovæsenet, Skatter og Afgifter.

1832. 18. Febr. Rentek. Skriv. ang. Salg uden Auc-
tion af den kgl. Andeel af op-

drevne Ilvaler.

— 3. Marts. Rentek. Skriv. ang. Administrationen
af Kirkjubæ Kiosler.

— 10. Marts. Rentek. Skriv. ang. Betalingsmaaden
af Landskylderne af de kongl.

Godser i Sonder-Amtet.
— 14. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 24 Marts)

ang. Beregningsmaaden af Jord-

afgifterne af det kgl. Jordegods
i Vesler-Amtet.

— 14. Marts. Kgl. Resol. (Rentek Skriv. 24 Marts)

ang. Understøttelse til de kgl.

Leilændinger i Gullbringa Sys-

sel og Mosfellssveit (Gufunes

Hospital).

— 14. April. Rentek. Skriv. ang. Udfærdigelsen
af Bygselbreve for de kgl. Lei-

lændinger i Sonder-Amtet.
— 5. Mai. Rentek. Skriv. ang. Henlæggelse af

Jorden Thormodsdal til fri Brug
for Administrator af det kgl.

Jordegods i Gullbringa Syssel.—
' 12. Mai. Rentek. Skriv, ang. Nedsættelse af

Jorden Slafnes i Henseende til

Jordafgifter.

— 2. Oktbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 2T. Oktbr.)

ans. Ga^etillæe; ior Administra-

tor af det kongel. Jordegods i

Guldbringe Syssel.

— 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Rettigheden til

det paa Kloslergodsernes For-

strande opdrevne Vrag.
1833. 2. Fehr. Rentek. Skriv. ang. Opmuntring til

Havedyrkning.
— 9. Marts. Rentek. Skriv. ang. Overladelse af

den halve Gaard Bjarnanes til

Administrator.
— 13. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 30. Marts)

ang. Inddragelse af Gaarden

Nes under Jordebogskassen.

X. B. - 55
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1833. 20. April. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord eller

Byggeplads for Lægen paa Vest-

manna.
— 4. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Tiende af Jorden Reykjavik.
— 11. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salg af Jorde-

gods paa Veslmannberne.
11. Mai. Rentek. Skriv. ang. Beregning af

Administrators Salair for Arnar-

stappens Ombud.
— 7. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 13. Juli)

ang. Oprettelsen af et Under-
støttelsesfond for kongel. Lei-

lændinger i Guldbringe Syssel.

— 20. Juli. Rentek. Skriv. ang. Inddragelse af

Arnæs og Kjosar Syssels Jor-

der under Administrationen af

Guldbringe Syssel.

— 31. August. Rentek. Skriv. ang. Bygselbreve og

Qvitteringsbbger for de kongl.

Leilændinger.
— 9. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tiendens Er-

læggelse af det offentlige Jorde-

gods i Island.

1834. 7. Juni. Rentek. Skriv. ang. Kongens Ejen-

domsret til Andeel i Flalb Kirke

i Norder Syssel.

— 18. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Moderation i

Jordafgifternes Erlæggelse af de

kgl. Godser i Sonder-Amtet.

1835. 28. Febr. Rentek. Skriv. ang. Beregningen af

Administrations-Salair i Vester-

Amtet.
— 2. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opbydelse til Salg

af kgl. Jorder.

— 16. Mai. Rentek. Skriv. ang. Administrations-

Reemskaber. Auctioner m. v.

— 29. August. Rentek. Skriv. ang. midlertidig Er-

læggelse af Jordafgifter ved

Pulsstromper efter Capilelstaxt.

— 28. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Forlængelse af

Tilladelse for Leilændingerne i

Sdnder-Amtet til at betale Jord-

afgifter efter en ældre Evalua-

tion.

*

V .
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1835. 19. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Betalingsmaaden
af Qvildeleier i Guldbringe Sys-
se] efter den gamle Evalualions-

maade.
1836. 6. Febr. Anmeld, fra Rentek. til Finantserne,

ang. Renterne af de solgte Jor-

ders Kjbbesummer.
— 18. Mai. Kgl. Resol. ang. Indbetaling i Stats-

gjældskassen afindkomne Kjobe-
summer for solgte kgl. Jorder
i Island.— 21. Septbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 30. Sept.)

ang. Erlæggelsesmaaden afJord-

afgifterne af det kgl. Jordegods
i Vester-Amlet.

— 30. Novbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 17 Decbr.)

ang. Overdragelse af Jorden
Thjodolfshage til afgiftsfri Brug
for Dislriktschirurgen i Sonder-
Amtels østlige Distrikt.

— 10. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord for

Distriklschirurgen i JNord-Amtet.

Jordemodervæsenet, see Medicinalvæsenet.

Jubelfest, see Geistligheden.

Jurisdictions-Forhold, see Embeder, Embedsmænd.
.

Justitskassen,

jevnf. Regnskabsvæsenet, Retterne m. v.

1833. 27. April. Rentek. Skriv. ang. Repartitionsfon-

denes Pligt, at refundere Justits-

kassen dennes Udgifter.

1834. 22. April. Canc. Skriv. (Kgl. Resol. 12. April)

ang. Landsoverreltens Ordning

m. v.

— 26. April. Rentek. Skriv. ang. Erstatning af

Amterne til Justitskassen for

Delinquent-Omkoslninger.

1830. 14. Mai. Canc. Skriv, (til Rentek.) "ang. Ud-

kast til en ny Anordning om
Criminalvæsenet paa Island (S.

745).

Kirker, jevnf. Geistligheden, Tiende.

1832. 17. Marts. Rentek. Skriv. ang. Overdragelse af

et nedlagt Gapels Strandrettig-

heder til Eieren af Jorden.

55*
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1832. 5. Mai. Gane. Skriv. ang. de et nedlagt Ca-

pel paa Hofstader tilhorende

Rettigheder.
— 23. Mai. Reskr. ang. Sals af no<ile Hvol Kirke

i Dala Syssel tilhorende Qvilder.

— 16. Juni. Rentek. Skriv. ang. Kirkeværgers Sa-

lair og Regnskabers Revision,

i 9. Juni. Gane. Skriv. ang. Kirkebogernes Fb-

3. Juli. Canc. Skriv. ang. Bjarnanes Kirkes [I

Rettighed til Halvdelen af Gaar-
|j

den Thorisdal.
— 1. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Bjarnanes Kirkes

Ret til Jorden Thorisdal.

1S33. 26. Febr. Kgl. Resol. (Kentek. Skriv. 9. Marts)

ang. Benævnelsen af Mobruvalla

Kirke. I

— 30. Marts. Rentek. Skriv. ang. Salg af Heydala

Kirkes Eiendom Hnausaland.
— 4. Mai. Rentek. Skriv ang. at de kgl. Kir-

kers Beholdning ikke forrentes
(

af Jordebogskassen.
— 11. Juni. Canc. Skriv. ang. Betalingen af Færge-

lon for Kirketommer.
j

21. August. Canc. Skriv. ang. Anskaffelse af Qere i

Messeklæder til Domkirken i

Reykjavik, m. m.
— 21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Dom-

kirkes Ornamenter, samt An-

læggelse af Kirkegaard og Lig-

huus i Reykjavik.
— 17. Decbr. Canc. Skriv. ang. Salget af Jorder,

tilhorende Storolfshvol Kirke.

1834. 29. Januar. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 12. April)

ang. Anskaffelse af Ornamenter
m. m. til Reykjavik Domkirke.

— 17. Mai. Gane. Skriv. ang. Hvamm Kirkes

Inventarii-Penge. *

(— 24. Mai. Gane. Skriv. ang. Kirkernes Gjælds-
j

forpligtelser til vedkommende
Beneficiarier.

|— 7. Juni. Kenlek. Skriv. ang. Kongens Eien- II

domsret til Andeel i Flato Kirke

i Norder Syssel. 11

— 23. August. Rentek. Skriv. ang. Skalholt Kirkes

Ret til en Ydelse afEfra-Langholt.
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1835. 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Overdragelsen af

Jorden Hlføarhus til Reykjavik
By.

I83(). 23. Febr. Gane. Skriv. ang. tvende Altertavler

i Skard Kirke paa Land i Rangar-
valla Syssel.

— 7. Mai. Canc. Skriv. ang. Revindication af

en Jordejendom til Storolfshvol

Kirke.

— 25. Juni. Reskr. (Rentek. Skriv. s. D.) ang.

Salg af den Garda Kirke til-

horende Halvgaard Rauokoll-

.— 15. Novbr. Gane. Skriv. ang. Andragende om
Salg af Qvilder, lilhorende den
forrige Kirke paa Kalmanstunga.

Kjobstæder, jevnf. Handel og Skibsfart.

1832. 9. Mai. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 20. Mai)

ang. midlertidig Handelstilla-

delse paa Seydisfjord.

— 1. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Erhvervelse af

Jorden Lambeyri ved Eskefjord

til Kjobsladgrund.
— 15. Decbr. Rentek. Skriv ang. Handel og Ror-

gerskab, navnlig med Hensyn

til Udliggerstederne paa Island.

1833. 31. Marts. Rentek. Nak* (kgl. Resol. 13. Febr.)

ang. Authorisation af Raufar-

hofn som Udliggersted.

— 4. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelsen af

Tiende af Jorden Revkjavi'k.

— 21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse for

en Haandværker at nedsætte

sig i en Kjobstad i Island uden

Svendeprove.

1835. 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Overdragelsen

af Jorden HHoarhus til Reykjavik

— ' 24. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 21. Marts)

ang. Bestemmelsen af Byen

Reykjaviks Jurisdictions Grænd-

ser, m. v.

— 30. Mai. Rentek. Skriv, ang Udviisning af

Kjbbstædgrund ved Raufarhcifn.
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1835. 27. Novbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 19. Decbr.)

ang. Kjbb af en Kjobstadgrund
paa Lambeyri ved Eskefjord.

1836. 28. Mai. Canc. Circ. ang. Betingelser for Er-

holdelsen af Borgerskab som
Skipper.

— 4. Novbr. Instrux for Reykjavik Byes Repræ-
sentanter.

— 28. Decbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
med Hensyn til den islandske

Handel og Skibsfart.

Kongen, Kongehuset m. v.

1833. 19. Januar. Rentek. Skriv. ang. den kgl. For-

kjbbsret til Hvalrostænder.
— 19. Oktbr. Canc. Circ. ang. Indsendelse af De-

corationer efter Afdode.

Kopper, see Medicinalvæsenet, Vaccination.

Kort, jevnf. Boger, Bibliotbek o. s. v., Opmaaling.

1833. 15. Juni.
,

Rentek. Skriv. ang. Spb'rgsmaalet om
Udvideise til Island af Forord-

ninger fra 1831 (kgl. Bekjendtg.

6. April).

— 5. Oktbr. Rentek. Skriv, ang Udgivelse af et

nyt Kort over Island.

1836. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger
fra Aarene 1828 -1831 til Is-

land (V. kgl. Bekjendtg. 6. April

1831).

Landbovæsenet,
jevnf. Capitelstaxt, Jordegods-Administration, Matrikel,

Skatter og Afgifter, Tiende.

1832. 14. April. Rentek. Skriv. ang. Forslag om Præ-

miers Udredelse for Gjærders

Opforelse og Tuers Jævning,

m. v.

— 5. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forholdet mellem
Jordeiere og Leilændinger i Is-

land.

— 8. Decbr. Canc. Skriv, ang. Forholdet mellem

Jorddrot og Leilænding paa Is-

land.
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1833. - 2. Febr. Renlek. Skriv. ang. Opmuntring til

Havedyrkning.
— 17. April. For. ang. Odelsrellen paa Island.

— 18. Mai. Rentek. Skriv. ang. Sag om en Ny-
byggers Skattefrihed.

— 21. Mai. Canc. Skriv. ang. Gralification for

udforte Forbedringer paa en
Præstegaards Jorder.

— 9. Novbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830
(kgl. Resol. 1. Juni 1831 om
Veterinair- Elever); jfr. S. 397.

— 29. Novbr. Reglement for Rævefangst og Ræve-
tolde i Hunavalns Syssel.

1834. 5. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 22. Febr.)

ang. Restemmelserom Oplærelse
af Veterinair-Elever fra Island.

— 9. April. Reglement ang. Rævefangst og Ræve-
tolde i Ilunavatns Syssel.

— 0. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Reise-Udgifter til Dyrlæger.
— 27. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Opbud af det

kgl. Jordegods paa Vestmann-
tferne.

— 28. Novbr. Dir. for Fond. ad usus publ. Skriv.

ang. Andragende om Under-

støttelse for en ung Mand fra

Island til at oplæres i Have-

dyrkning m. v.

— 31. Decbr. Kgl. Resol. (Hentek. Skriv. 10. Januar

1835) ang. Understøttelse for

Vester-Amtels oeconom. Fond.

1835. 2. Septbr. Kgl. Resol. ang. Understoltelse til

en Islænders Oplærelse i Have-

dyrkning m. v.

1836. 9. Marts. Plak. ang. Ophævelse af Præmier

for Gjærdesætning og Tuers Jæv-

ning.

— 23. April. Rentek. Gire. ang. almindelige Re-

retninger om Landets Tilstand.

— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Retingelserne for

Nybyggeres Skalte- og Tiende-

frihed.

— 22. Novbr. Gane. Skriv. ang. Opforelse af Tomt-

huse paa Vestmannberne.
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Landfogden, see Embeder, Embedsmænd; Jordebogskas-

sen, Regnskabsvæsenet.

Land oplysnings -Selskab et,

jevnf. B'dger, Bogtrykkene, m. v,

1832. 28. Septbr. Bevilling til Udstedelse af Proclama
paa det forrige islandske Land-

oplysnings-Selskabs Vegne.

Landphysikus, see Medicinalvæsenet.

Landsoverr etten, see Retterne.

Legater og Stiftelser,

jevnf. Fattigvæsenet, Hospitaler.

1833. 0. Oktbr. Disposition af Sognepræst Olaf Si-

vertsen og Muslru, ang. Opret-

telse af en Stiftelse paa Flato.

1834. o. Marts. Disposition ang. Eirik Olafssons Legat

til Fordeel for Fattige i Brod-

danæs Rep.
— 10. Juni. Canc. Skriv. ang. Indkjbb af Obli-

gationer til det Erichsenske

Legat.

— 1(). August. Regulativ for Eirik Olafssons Legat

til Fordeel for Fattige i Brod-

danæs Rep.
— 3. Oktbr. Kgl. Confirm. paa Pastor Olaf Si-

vertsens og Hustrues Legat til

en Stiftelse paa Flato.

— 31; Decbr. Kgl. Confirm. paa Fundation for det

kgl. nordiske Oldskrift-Selskabs

faste Fond til nordiske Old-

skrifters Udgivelse m. v.

1835. 13. Januar. Canc. Skriv. ang. Salg af nogle Jor-

der, tilhorende Thorchilii Legat.

— 18. April. Kgl. Confirm. paa Eirik Olafssons

Disposition til Fordeel for Fat-

tige i Broddanæs Rep.

18. April. Canc Skriv. ang. Eirik Olafssons

Legat til Fattige i Broddanæs
Rep.

1830. 15. Marts. Canc. Skriv. ang. Indkjbb af en kgl.

Obligation for det Erichsenske

Fond,
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1836. 4. Mai. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 10. Mai)

ang. Salg af nogle Jorder i

Borgarfjords Syssel, tilhorende

Thorchilii Legat.

— 8. Oktbr. Gavebrev, hvorved J6n Sveinsson

skjænker en Jord til Under-

stoltelse for fattige Bonder-En-

ker eller Bonder i Vallna Rep.

— 21. Decbr. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 27. Decbr.)

ang. Salg af en Thorchilii Le-

gat tilhorende Gaard.
— 23. Decbr. Gavebrev af Provst Guttormr Thor-

steinson paa et Fond til Præmier
for nyttige Skrifter.

Literatur, jevnf. Bbger, Bogtrykkene m. v.

1832. 3. Mai. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

en fteise til Island (L. Chr.

Muller).

1833. 22. Juni. Canc, Skriv. ang. Tilladelse til at

holde Forelæsninger over det
islandske Sprog.

— 5. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Udgivelse af et

nyt Kort over Island (ved det

islandske lileraire Selskab).

Lovgivning, jevnf. Provindsialstænder.

1832. 3, Marts. Canc. Skriv. ang. Forordning om
Rettergangsmaaden ved Under-
retlerne i Island.

— 17. Marts. Renlek. Skriv. ang. Tiende-Ydelsen
al Jordqvilder i Island.

— 31. Marts. Ilentek. Skriv. ang. Bestemmelser
for Udredelse af Rævetold, m. v.

— 28. April. Rentek. Skriv. ang. Beregningsmaa-
den af Skatten, navnlig af Jorde-

;:;Ucr.M:-i:'r::. • gods.
— 5. Mai. Rentek. Skriv. ang. Forholdet mel-

lem|;Jordeiere og Leilændinger

i Island.

— 10. Mai. Canc/ Skriv. ang. Berigtigelse i en

udkommen Forordning for Is-

land (21. Decbr. 1831).
— 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Afbenyttelsen af

islandske Sopasser.
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1832. 12. Mai. Gane. Skriv. ang. Udgivelsen af de
for Island bestemte Anordninger.

— 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Anordn, om Udvidelse

af Biskoppernes Myndighed.
— 15. Mai. Gane. Skriv. ang. Udvidelse til Is-

land af Anordninger fra 1831.

— 16. Juni. Rentek. Skriv. ang. Criminallovene

for Island.

— 17. Juli. Gane. Skriv. ang. en paalænkt Ud-
gave af den islandske Lov
J6nsb6k.

— 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af en For-

ordning om Udpantninger.
— 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Sporgsmaalet om

Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1829.

— 6. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Forlovspcnge af

Arv paa Island (med Anmærk-
ning).

— 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse af nogle i Aaret 1829

udkomne Anordninger til Island.

— 14. Novbr. Reskr. ang. Bemyndigelse (for Bi-

skoppen) til at dispensere fra

nogle Punkter i Confirmations-

Anordningerne (For. 23. Marts

1827).

— 8. Decbr. Gane Skriv. ang. Forholdet mellem
Jorddrot og Leilænding paa Is-

* land.

1833. 19. Januar. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Indforelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne Anordninger.

— 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Skjode og Pante-

væsenet paa Island.

— 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1828.

— 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet

om Udvidelse til Island af For-

ordninger fra 1831.

— 12. Septbr. Canc. Skriv. ang. Betalingen for de

af Præsterne udgivne Attester.

ri
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1833. 9. Novbr. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830.
— 14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet

om Udvidelse af Forordn, fra

1830 lil Island.

1834. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Tiende af Inven-

tarii - Qvilder, samt af leiede

Greaturer.
— 17. Juni. ,Canc. Skriv. (kgl. Resol.) ang. Lov-

givningen om Tiendevæsenet
paa Island.

1835. 18. August. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

almindelige Forordninger fra

1832.

1836. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger
fra Aarene 1828—1831 til Is-

land.

— 28. Decbr. Kgl. Resol. ang. Lovgivningen om
Islands Skibsfart og Handel,

samt Udfbrsels- Afgiften fra Is-

land.

Læger, see Medicinalvæsenet.

LBsagtlghed, jevnf. Criminalvæsenet.

1835, 2. Juni. Canc. Skriv. ang. aarlige Indberet-'

ninger om Horsager.

LSsgjængerie, see Fattigvæsenet.

Maal og Vægt.

1832. 18. Febr. Rentek. Skriv. ang. Justering af Maal

og Vægt til Brug ved Handelen

i Island.

MandtalsbBger, Mandtalsbogs-Afgifter, see Skatter

og Afgifter.

Manufacturer.

1835. 21. Januar. Kgl. Resol. ang. Understbttelse til

Anskaffelse af Jern - Strbmpe-
; / v

,v ,
. ;^\>^\}n^ \ væve. -.- \-y:*r^: /}

:

^>J-/
— 7. Febr. Rentek. Skriv. ang. Understbttelse til

Anskaffelsen af en Strdmpevæv.
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Matrikel.

1833. 14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. .Nedsættelse af

.lordtienden af Lambastabir i

Myra Syssel.

1834. 14. Januar. Gane. Skriv. ang. midlertidig Ned-
sættelse af Tienden af Lamba-
staoir i Myra Syssel.

— 31. Mai. Rentek. Skriv. ang. Jorddyrhedens
Bestemmelse i Island, forsaa-

vidt den overstiger Jordebogen.

Medaille, see Præmier.

Medicinalvæsenet, jevnf. Politievæsenet, Vaccination.

1832. 13. Januar. Plak. ang. Foranstaltninger til at hin-

dre Skindodes Begravelse
;

jfr.

S. 044.
— 28. Januar. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 7. Febr.)

ang. Stipendium ved Universi-

tetet for chirurgiske Sluderende
fra Island.

— 28. Marts Plak. ang. Qvarantaine-Reglernes An-
vend, ved Cholera-Sygdomme.

— 27. April. Gane. Plak. (kgl Resol. 18. April)

ang. Jordembdres Afskedigelse;

jevnf. S. ()4(>.

— ' 15. Mai. Gane. Skriv. ang. Udvidelse til Island

af Anordninger fra 1831.

— 1. Juni. Kgl. Resol. ang. Oprettelse af et

Distrikts -Ghirurgikat paa Vest-

mannoerne.
— 4. Decbr. Kgl. Resol. ang. Ansættelse af Di-

striktslæge paa VestmannSerne
(S. 1 19 Anm. 1).

— 19. Juni. Gane. Skriv. ang. Oversendelse af

Medicin til Island, til Hjælp un-

der mulig indtræffende Cholera-

Epidemie.
— 30. Juni. Rentek. Skriv. ang. Sundheds-Attester

for Skibe.

— 8. August. For. for Danm., ang forandrede For-

holdsregler med Hensyn til den

indiske Gholera.

1833. 13. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 30. Marts)

ang. Inddragelse af Gaarden

Nes under Jordebogskassen.
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1833. 16. Marts. Gane. Skriv. ang. Jordemodervæse-
nets Indretning paa Island.

— 20. April. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord eller

Byggeplads for Lægen paa Vest-

manna.— 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1831 (Plak. %% Juli).

1834. 26. April. Rentek. Skriv. ang. Gaarden Nes,

. samt Apotheket og Landphysi-
katet.

— 16. Juli. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 0. August)

ang. Lægers Fritagelse for Gage-

Afkortninger og Exlrapaabud.
1835. 10. Januar. Rentek. Skriv. ang. Understøttelse til

Opforelse af en Hospitalsbyg-

ning i Oefjords Syssel.— 28. Febr. Rentek. Skriv. ang. Apothekerens For-

pligtelse til at betale offentlige

Skatter og Afgifter.— 28. April. Kgl. Bevilling til Oprettelse af et

Apothek paa Slykkesholm.
— 1. Mai. Plak. ang. Ophævelse af Koppesyg-

dommens qvarantainemæssige
Behandling.

— 22. August. Renlek. Skriv. ang. Anskaffelse af

Instrumenter til Landphysikatet.
* — 20. Oktbr. Gane. Skriv. ang. islandske Kjob-

mænds Handel med Lægemidler.
1830. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger

fra Aarene 1828—1831 til Is-

land (VI. Canc. Plak. 26. Juli

— kgl. Resol. 13. Juli — 1831).
— 14. Juni. Kgl. Bevilling til at drive Apothek i

Reykjavik.
— 17. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord for Di-

striktschirurgen paa Vestmann-
(5erne.

— 30. Novbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 1 7. Decbr.)

ang. Overdragelse af Jorden

Thjodolfshage til afgiftsfri Brug

for Distriktschirurgen i Sonder-
Amtets ostlige Distrikt.— 10. Decbr. Rentek. Skriv, ang Brugsjord for Di-

striktschirurgen i Nord-Amtet.
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Meelboderne.

1835. 31. Oktbr. Rentek Skriv. ang. Forslag med
Hensyn til Landets Forsyning,

Collectpengene og Meelboderne
m. v.

Myntvæsenet, see Pengevæsenet.

Nybyggere, see Landbovæsenet, Skatter og Afgifter.

Odelsret.

1833. i 7. April. For. ang. Odelsretten paa Island.

Oeconomisk Fond, see Landbovæsenet.

Oldsager.

I83(i. 23. Febr. Gane. Skriv. ang. tvende Altertavler

i Skard Kirke paa Land i Rang-
arvalla Syssel.

Opmaaling af Islands Kyster og Havne, jevnf. Kort.

1832. 3. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Arbeiderne ved
de islandske Kyslkort efter Op-
maalingerne..

Ordener, see Kongen.

Pantevæsenet, see SkjBde og Pantevæsenet.

Pas, Pasgebyrer, Pasvæsen, see Stfpasser.

Pengevæsenet.

1832. 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(April—Juni 1832).
— 20. Septbr. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(Oktbr.—Decbr. 1832.

1833. 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Opmuntring til

Udlaan af Capitaler til Private.

— 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Skjode- og Pante-

væsenet paa Island.

— 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours
(April—Juni 1833).

— 24. April. For. ang. Skjode- og Pantevæsenet

paa Island.

— 20. Septbr. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(Oktbr.—Decbr. 1833).

1834. 20. Marts. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours

(April—Juni 1834).
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1834. 20. Septbr. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours
(Oktbr —Decbr. 1834).

1835. 20. Marts. Gane. Plak. ang. Qvartals - Cours
(April—Juni 1835).

— 21. Septbr. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours
(Oktbr.—Decbr. 1835).

1836. 21. Marts. Canc. Piak. ang. Qvartals - Cours

(April—Juni 1830).
— 30. Marts. For. om Pengevæsenet paa Island.

— 9. Septbr. Bekjendtg. ang. Udmynlning afSolv-

Skillemynt.
—

• 20. Septbr. Canc. Plak. ang. Qvartals - Cours
(Oktbr.—Decbr. 1830).

— 24. Septbr. Rentek. Skriv, ang Coursen paaFem-
Frank-Stykker i Island.

— 29. Novbr. Kgl. Resol. ang. Rentebetalingen af

Statsgjæld°i Solv.

Pensionsvæsenet.

1833. 7. Juni. Kgl. Resol. ang. Regulativ for Under-
stoltelsesfond for de kgl. Lei-

lændinger i Gullbringa og Kjosar

Sysseler.

1835. 9. Mai. Kgl. Resol. ang. Adgang til Pensioner
for Riddere af Dannebroge.

Politievæsenet,

jevnf. Medicinalvæsenet, Retterne.

1832. 13. Januar. Plak. ans;. Foranstaltninger til at hin-

dre Skindodes Begravelse
;

jfr.

S. 044.

— 20. Januar. For. ang. Afgivelse af Exemplarer

af trykte Skrifter til Bibliote-

kerne i Khavn (§ 8) ;
jfr. S. 040.

— 1. Septbr. Canc. Skriv. ang. Forslag om, at

Sysselmænd i Island skulle bære
Poliliemester-Uniform.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1829 (For. 21 . Aug.).

— 10. Oktbr. Canc. Circ. ang. schematiske Be-

retninger om offentlige Politie- N

— 10. Novbr. RentekrSkriv. ang. Spbrgsmaalet om :

Udvidelse af nogle i Aaret 1829

udkomne Anordninger til Island

(For. 21. August 1829).
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1833. 4. Oktbr. Anordning ang. Forbrydelser mod
Andres Legeme og Frihed.

1834. 8. Januar, Reglement for Faltigvæsenets provi-

soriske Indretning og Bestyrelse

i Island.

— 31. Mai. Canc. Circ. ang. schematiske For-

klaringer om de til Straffe-

Anstalterne ankommende For-

brydere.

1835. 1. Mai. Plak. ang. Ophævelse af Koppesyg-
dommens quarantainemæssige
Behandling.

— 2. Mai. Gane. Circ. ang. Forbryderes Efter-

lysning i (remmede Lande.

Postvæsenet.

1833. 4. Mai. Rentek Skriv. ang. aarlige Porto-

Beregningers Indsendelse.

11. Mai. Rentek. Skriv. ang. Postskibets Af-

seiling fra Island

1834. 20. Deebr. Rentek. Skriv. ang. Portobetaling af

Umyndiges og offentlige Stiftel-

sers Penge og Papirer, som
sendes med Posterne.

Privat-Dimissio ner, see Universitetet.

Pr o vind s i al stænder.

1832. 23. Marts. Reskript, hvorved adskillige oplyste

Mænd sammenkaldes til Raad-

slagning om Stænder - Institu-

tionen.

— 4. Juni. Kgl. Resol. ang. Islands Repræsen-
tation i Stændernes Forsamling.

1834. 15. Mai. For. ang. Provindsialstændernes Ind-

retning for Ostifterne i Dan-

mark, samt for Island og Fær-

— 21. Mai. Patent ang. Valgene til Østifternes

Stænderforsamling.

1835. 8. Mai. Patent ang. Sammenkaldelse af

Ostifternes og Islands Provind-

sialstænder.

1836. 1. Juni. Plak. ang. Udredelsesmaaden af de

ved Ostifternes Provindsial-

stænder foranledigede Udgifter.

Provster, see Geistligheden.

i



Præmier.

1832. 14. April. Rentek. Skriv. ang. Forslag om Præ-

miers Udredéfse for Gjærders
Opførelse og Tuers Jævning,

m. v.— 25. Decbr. Kgl. Resol. ang. Prægning af en

Medaille til Belonning for for-

tjente islandske Mænd.
1833. 27. April. Kgl. Resol. ang. Uddeling af den

for fortjente Islændere bestemte
Medaille.

1835. 23. Septbr. Kgl. Resol. ang. Bestemmelser om
nogle Punkter, vedkommende
den islandske Handel.

1830. 9. Marts. Plak. ang. Ophævelse af Præmier
for Gjærdesætning og Tuers
Jævning.

— 28. Septbr. Rentek. Plak. (kgl. Resol.) ang. Præ-
mier for Fiskerie under Island.

— 17. Decbr. Canc. Skriv. ang. Varigheden af Ret-

tighed lil Fiskepræmier ved Is-

land.

Præstekald, see Geistligheden.

Præster, see Geistligheden.

Qvarantaine, see Medicinalvæsenet, Politievæsenet.

ClVil der, see Jordegods-Administration, Kirker, Lovgivning,

Tiende.

Regale, see Kongen.

Regents, see Universitetet.

Regnskabsvæsenet,
jevnf. Jordebogs -Administration, Jordebogskassen, Justits-

kassen, Repartitionsfond.

1832. 4. Febr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 18. Febr.)

arrg. Bestemmelsen af den til

Landfoged-Embedet i Island ud-

fordrende Cautions-Sum, m. v.

— 16. Juni. Rentek. Skriv. ang. Kirkeværgers Sa-

lair og Reguskabérs Revision,

m. v.

— 27. Novbr. Kgl. Resol. ang. den islandske Jorde-

bogskasses Balance.

. X. D. 56
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1833. 4. Mai. Rentek. Skriv. ang. aarlige Porto-

Beregningers Indsendelse.— 4. Mai. ^ Rentek. Skriv. ang. åt de kgl. Kirkers

Beholdning ikke forrentes af

Jordebogskassen.
1834. 22. April. Kgl. Resol ang. Revisions -Sagerne

under Gancelliet.

1830. 5. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

aarlige Thingsvidner fra Syssel-

mændene til Brug ved Jorde-

bogskasse-Regnskabet.
— 12. Marts/ Rentek. Skriv. ang. aarlig Forteg-

nelse over dem, der skulde er-

lægge Rangskat og Extrapaabud.
30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Stiftamtmandens

Control med Landfogden.

Reiser i Island.

1832. 10. Marts. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 24. Marts)

ang. Th. A. Hoppes Reise i Is-

land.
— 3. Mai. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

en Reise til Island (L. Chr.

Muller).

1836. 3. Septbr. Kgl. Resol. ang. en Expedition af

franske Videnskabsmænd i Is-

land.

Repartitionsfond, jevnf. Skatter og Afgifter.

1833. 27. April. Rentek. Skriv. ang. Reparlitionsfon-

denes Pligt, at refundere Ju-

stilskassen dennes Udgifter.

1834. 6. Septbr. Rentek. Skriv. ang. - Udredelse af

Reise-Udgifter til Dyrlæger.

1835. 17. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Trykning af Vac-

cinalions-Blanquelter paa Amts-
Repartitionsfondets Bekostning.

1830. 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Revaccination og

de derved foranledigede Om-
kostninger.

Retterne, Retsvæsenet og Rettergangsmaaden,
jevnf. Sportelvæsenet.

1832. 3. Marts. Canc! Skriv. ang. Forordning om
Rettergangsmaaden ved Under-

retterne i Island.
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14. April. Canc. Skriv. ang. nærmere Bestem-
melse af Amtmændenes Myn-
dighed til at meddele Bevilling

til fri Proces.

15. Mai. Canc. Skriv. ang. Oversættelse af

Akter i visse Justits-Sager.

15. August. Anordning ang. Reltergangsmaaden
ved Underretterne paa Island,

m. v. ^
6. Oktbr. Canc. Skriv. ang. nogle Punkter i

Sportel-Lovgivningen.

15. Novbr. Canc. Plak. ang. offentlige Bekjendt-

gjbrelser i den Berlingske Ti-

dende.
19. Januar. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om

Indforelse i Island af de i Aaret

1828 udkomne Anordninger (PI.

G. Seplbr. 1828).

2. Febr. Rentek. Skriv. ang. Skjode- og Pante-

væsenet paa Island.

2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1828 (Plak. 6. Sept.).

20. April. Canc. Skriv. ang. Betaling for Over-
sættelse af islandske Docu-
menter.

24. April. For. ang. Skjode- og Pantevæsenet
paa Island.

9. Novbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830
(For. 2. Juni).

12. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forslag til For-

andringer med Hensyn til Lands-
overretten i Island.

14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af Forordninger fra

1830 til Island (For. 2. Juni).

7. Januar. Canc. Skriv. ang. Paadbmmelsen af

en Inhabilitets Exceplion.

18. Januar. Rentek. Skriv. ang. Forslag om en
forandret Organisation af den
islandske Landsoverret.

12. April. Kgl. Resol. ang. Gagering for Med-
lemmerne af den islandske

Landsoverret.

56*
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1834. 19. April. Gane. Skriv. ang. Betaling for Op-
vartning i Mbiesteret, m. v.

— 22. April. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 12. April)

ang. Landsoverreltens Ordning
Høj?K|' !*>

^

y^^S^ . tø. v. -

v,

^.'r "
'

f
'-: \ •

:

— 14. Mai. Plak. ang. privilegerede Fordringers

Inddrivelse.

— 22. Novbr. Gane. Skriv, (til Stiftamtm.) ang.

Oversættelser af Akter i pri-

) vate Sager.

— 30. Decbr. Gane. Skriv, (til Nord- og Oster-

Amlet) ang. Samme (S. 570
/'r 5'^ Anm.).

1835. 2. Mai. Canc. Skriv. ang. Gyldighed af Lov-

givningen om Hbiesteret for Is-

lands Vedkommende.
— 21. Juli. Gane. Skriv, angaaende Fordelingen

af Landsoverrets-Assessorernes

Gager i Gonstilulionstilfælde,

— 28. Novbr. Gane. Skriv. ang. Udskrifter og Over-

sættelser af Rets-Akter i offent-

lige Sager.

1836. 13. Septbr. Gane. Skriv. ang. Forandring af et

Amts-Dekret.

Ritual, see Geistligheden.

Rævefangst, Rævetolde, see Landbovæsenet.

Sage fa Ids-Kasser, jevnf. Criminalvæsenet, Retterne.

1832. 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Rettigheden til

det paa Klostergodsernes For-

strande opdrevne Vrag.

1833. 15. Januar. Gane. Skriv. ang. den kgl. Kasses
Ret til smaat Vrag paa Island.

— 23. Febr. Rentek. Skriv. ang. Sagefaldskasser-

nes Ret til det mindre Vrag paa
Kirkebæ Klosters Forstrand.

1836. 14. Mai. Canc. Skriv, (til Rentek.) ang Ud-
kast til en ny Anordning om
Criminalvæsenet paa Island

:V: (S. 745).

Schemata, see Criminalvæsenet, Statistik.

Selskab, see BOger m. v., Literatur.
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31. Marts.

28. April.

1833. 23. Febr.

— 18. Mai.

11. Juni.

Skatter og Afgifter,

jevnf. Capitelstaxt, Jordegods- Administration, Sportelvæsen,

Sopasser, Tiende.

1832. 29. Marts. Rentek. Plak. (kgl. Resol. 17. Januar)

nog. de kgl. Afgifters Fortrins-

ret i vedkommendeYderes Boer.

Rentek. Skriv. ang. Bestemmelser for

Udredelse af Rævelold, m. v.

Rentek. Skriv. ang. Beregningsmaa-
den af Skallen, navnlig af Jorde-

gods.
— 22. Seplbr. Canc. Skriv, ang Spdrgsmaalet om

Udvidelse til Island af en For-

ordning om Udpantninger.
Rentek. Skriv. ans;. Afgift af tilhugne

Tdmmerhuse, som fores til Is-

land.

Rentek. Skriv. ang. Sag om en Ny-
byggers Skattefrihed.

Canc. Skriv, ang Betalingen af Færge-
Ion for Kirkelommer.

9. Novbr. Canc. Skriv. ang. Spdrgsmaalet om
Udvidelse lil Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830
(For. 8 Januar 02; 2. Juni 1830;

kgl. Resol. 1. Juni 1831).

Rentek Skriv. ang. Spdrgsmaalet om
Udvidelse af Forordninger fra

1830 lil Island (For. 8. Januar

og 2. Juni 1830; kgl. Resol.

1. Juni 1831).

Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 9. August)

ang. Læsers Frilagelse for Gace-

Afkortninger og Exlrapaabud.

Rentek. Skriv, ang Apolhekerens

Forpligtelse til at belale offent-

lige Skatter og Afgifter.

Rentek. Skriv. ang. midlertidig Er-

læggelse af Jordafgifter ved

Pulsstrdmper efter Capitelstaxt.

Canc. Skriv. ang. Forslag om et

Paalæg paa Fiske- Jagterne til

Fordeel for Hospitalerne i Is-

land.

14. Decbr.

1834. 16. Juli.

1835. 28. Febr.

29. August.

22. Septbr.
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1835. 28. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Forlængelse af
• Tilladelse for Leilændingerne i

Sonder-Amtet til at betale Jord-

afgifter efter en ældre Evalua-

— 19. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Belalingsmaaden
af Qvildeleier i Guldbringe Sys-

sel efter den gamle Evaluations-

maade.
1836. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger

fra Aarene 1828— 183 X (il Is-

land (III. For. 8. Januar 1830).
— 12. Marts. Rentek. Skriv. ang. aarlig Forteg-

nelse over dem, der skulle er-

lægge Rangskat og Exlrapaabud.
— 30. Marts. For. om Pengevæsenet paa Island.

— 28. April. Reskr. ang. Nedsættelse af den Fat-

tigvæsenet tilfaldende Afgift af

Fiskefangst paa Helligdage i

Sonder-Amtet.
— 14. Mai. Rentek. Skriv. ang. Betingelserne

for Nybyggeres Skatte- og
Tiendefrihed.

— 10. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelse af

Mandlalsbogs-Afgifter med Vad-
mel og Skind.

— 30. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Beregningen af

Sysselernes Forpagtnings - Af-

gifter, Repstyrernes Skatfrihed

m. v.

Skibsfart, see Handel og Skibsfart.

Skiftevæsenet, see Arv og Skifte.

Skjode og Pantevæsenet.

1833. 2. Febr. Rentek. Skriv. ang. SkjBde- og Pante-

væsenet paa Island.

— 24. April. For. ang. Skjode- og Pantevæsenet
paa Island.

Skolen og Skolevæsenet.

1832. 14. Marts. Kgl. Resol. ang. Oplærelse af to

unge Mænd fra Island paa
Skolelærer- Seminarium i Dan-
mark.
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1832. 7. April. Canc. Skriv. ang. Oplærelse af to

Elever fra Island ved Skole-

lærer-Seminarierne i Danmark.
— 12. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Antagelse af

ældre Disciple til Skolen.
— 12. Mai. Univ. Dir. Skriv. ang. Forsendelse

af Boger til Bessaslad Skole.
— 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Modtagelse af

islandske Elever paa Seminariet

(paa Jonstrup).— 14. August. Canc. Skriv. ang. Underviisning for

en Dovstum.
— 1. Septbr. Renlek. Skriv. ang. Underviisning

for Skolens Disciple i Vacci-

nering.

— 29. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. venia ætatis

for Disciple til Optageise i Bessa-

slad Skole.

1833. 19. Januar. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Indforelse i Island af de i Aaret
1828 udkomne Anordninger (PI.

20. Febr.; Plak. 25. Juni ; Plak.

i 28. Novbr.).

j

— 2. Marts. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1 828 (Plak. 20. Febr.

;

Plak. 25. Juni; Plak. 28. Novbr.).

j
— 20. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbevil-

]
ling for nogle skolesøgende Di-

II sciple.

— 27. August. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbe-

j
villing for en skolesbgende Di-

: / scipel.

— 14. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Forslag om
Bessaslad Skoles Reform.

— 20. Septbr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 19.

Oktbr.) ang. Dimittenders Bi-

drag til Skolens Bibliolhek.

< 1834. 19. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldcrsbevil-

ling for skolesbgende Disciple.

— 19. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Bekostningerne

ved en Skolediscipels Cuur og

Pleie.

— 22. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbevil-

ling for en skolesbgende Di-

scipel.
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1834. 0. Septbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Adgangsprøve
vod Bessastad Skole.

— 18. Novbr. Kgl. Resol (Univ. Dir. Skriv. 6.

Decbr.) ang. Gagelillæg og Hus-
leiehjælp for en Adjunkt ved
Bessaslad, Skole.

1835. 13. Januar. Gane. Skriv. ang. Salg af nogle Jor-

der, tilhbrende Thorchilii Legat.

— 1. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Venia ætatis

for en Discipel til Skolen.

— 29. Decbr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 12. Ja-

nuar 1830) ang. Gagelillæg og

Husleiehjælp for Adjunkt Bjorn

Gunnlaugsson ved Bessastad
Skole.

1830. 10. April. Univ. Dir. Skriv. ang. Aldersbevil-

ling for en Skole-Discipel.

— 4. Mai. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 10. Mai)

an". Salg af node Jorder i

Borgarfjords Syssel, tilhbrende

Thorchilii Lesat.

— 20. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Opgjbrelsen af

den lærde Skoles Regnskabs-
Slatus.

' — 21. Decbr. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 27. Decbr.)

ang. Salg af en Thorchilii Le-

gat tilhbrende Gaard.

Sportelvæsenet.

1832. 22. Septbr. Gane. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

Lovbud fra 1829 (Plak. 18. Marts

1829). •

—
- 0. Oklbr. Gane. Skriv. ang. nogle Punkter i

Sportel-Lovgivningen.

— 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af nogle i Aaret 1829

udkomne Anordnin3er til Island

(Plak. 18. Marts 1829).

1833. 20. April. Canc. Skriv. ang. Betaling for Over-
sættelse af islandske Docu-

'men ler. .
-

— 12. Septbr. Canc. Skriv. ang. Betalingen for de

af Præsterne udgivne Attester.

1830. 3. Febr. For. ang. Udvidelse af Anordninger

fra Aarene 1828—1831 til Is-

land (11. Plak. 18. Marts 1829).
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1836. 30. Marts. For. om Pengevæsenet paa Island.— 28. Decbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
med Hensyn til den islandske

Handel og Skibsfart (§ 2. 9.

15 o).

Statistik, jevnf. Capitelstaxt.

1832. 16. Oktbr. Gane. Gire. ang. schematiske Beret-

ninger om offentlige Politie-

sager.

1833. 27. August. Canc. Gire. ang. nogle Forandringer
i Ministerialbogenes Forelse.

1834. 3. Juni. Reskript ang. en almindelig Folke-

tælling.

— 6. Juni. Skriv, fra Commiss. for statistisk

Tabelværk (til Biskoppen) ang.

Forskrifter og Scheraata til den
almindelige Folketælling paa Is-

land.

— 6. Juni. Skriv, fra Commiss. for statistisk

Tabelværk (til Stiftamtmanden),

ang. en almindelig Folketælling

paa Island.

— 19. Juli. Canc. Circ. ang. Indberetning om
Selvmordere.

1835. 2. Juni. Canc. Skriv. ang. aarlige Indberet-

ninger om Horsager.
— 9. Juni. Canc. Skriv. ang. Minislerialbbgernes

Forelse.

— 8. Decbr. Canc. Circ. ang. de aarlige sche-

matiske Tabeller over Copu-
lerede, Fodte og Dbde. — '

1836. 23. April. Rentek. Circ. ang. almindelige Be-

retninger om Landets Tilstand.

— 2. Juli. Canc. Circ. ang. aarlige Indberet-

ninger om Revaccinationen.

Stiftamtmanden, see Embeder, Embedsmænd.

Stiftelser, jevnf. Legater og Stiftelser.

1833. 7. Juni. Kgl. Resol. ang Regulativ for Und er-

stottelsesfond for de kgl. Lei-

lændinger i Gullbringa og Kjosar

Sysseler.

Stiftsbogtrykkerie, see Bi5ger, Bogtrykkene, Biblio-

thek m. v.
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Strandrettigheder, see Vrag.

Sysseler, Sysselmænd, see Embeder, Embedsmænd.

Sbpas, jevnf. Handel og Skibsfart.

1832. 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. Afbenyttelsen af

islandske Sopas.

1830. 27. Febr. Rentek. Skriv. ang. Sopas for Hval-

fangere m. v.

— 28. Decbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
med Hensyn til den islandske

Handel og Skibsfart (§ 15).

Thlngsogne, see Embeder, Embedsmænd. •

Thorchilii Legat, see Legater og Stiftelser, Skolen, Skole-

væsenet.

Tiende, jevnf. Skatter og Afgifter.

1832. 17. Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiende-Ydelsen
af Jordqvilder i Island.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af en For-

ordning om Udpantninger.

1833. 5. Febr. Kgl. Resol. ang. Understøttelse til

Udgivelse af et Skrift om Islands

Tiendevæsen.
— 4. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udredelsen af

Tiende af Jorden Reykjavik.

— 9. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Tiendens Er-

læggelse af det offentlige Jorde-

gods i Island.

— 9. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Udkast til Reg-

lement for Fattigvæsenets pro-

visoriske Indretning og Besty-

relse i Island.

— 30. Novbr. Canc. Skriv, ang Fattigtiende i Sbn-

der-MuIa Svssel.

— 14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Nedsættelse af

Jordtienden af Lambastaoir i

Myra Syssel.

1834. 4. Januar. Canc. Skriv. ang. Tiende af Inven-

tarii - Qvilder, samt af leiede

Crealurer.

— 14. Januar. Canc. Skriv. ang. midlertidig Ned-
sættelse af Tienden af Lamba-
staoir i Myra Syssel.
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1834. 19. April.

— 14. Mai.

17. Juni.

Canc. Skriv. ang. Tiendeydelse af

Odejorden Teslareykir.

For. for Island, ang. Tiende af ln-

venlarii Qvilder og Leieqvæg
m. v.

Canc. Skriv. (kgl. Resol.) ang. Lov-

givningen om Tiendevæsenel
paa Island.

Traktater.

» 1832. 10. Septbr. Gane. Plak. for Danm., ang. nær-
mere Bestemmelser i de al-

mindelige Carlel- Gonventioner.
« 1833. 2. Febr. Gane. Plak. ang. Afdragsrettens Op-

hævelse mellem de Danske og
Wurlembergske Lande.

» — 5. Febr. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse imellem Danmark og

Schaumburg-Lippe.
- — 5. Febr. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-

hævelse imellem Danmark og
Anhalt-Dessau.

r — 12. Marts. Canc. Plak. ang. Afdragsrettens Op-
hævelse mellem Danmark og
Bayern.

, — 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af Forord-

ninger fra 1831 (PI. 7. Januar).

— 9. Novbr. Canc. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse til Island af de al-

mindelige Anordninger fra 1830

(Plak. 10. August).

— 14. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Spbrgsmaalet om
Udvidelse af Forordninger fra

1830 til Island (PI. 10. August).

1834. 12. Febr. Handels-Convenlion mellem Danmark
og Oslerrig.

— 18. April. Canc. Plak. ang. Ophævelse af Af-

gift af Arv, som udfores til de

Mexikanske Stater.

— 23. Septbr. Gane. Plak, ang. Afdragsrettens Op-

hævelse mellem Danmark og
Belgien.

25. Septbr. Gane. Plak. ang. nærmere Bestem-
melser med Hensyn til frem-

mede Consulers Rettigheder.
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1835. 27. Marts. Reskr. ang. Conventioner med frem-

mede Stater om Afdragsrettens

Ophævelse.— 5. Novbr. Declaration af Danmark og Bremen,
ang. Skibsfarten og Skibenes
ejensidige Behandling.

183(5. 17. Juni. Gane. Plak. for Danm., ang. Afdrags-

rettens Ophævelse mellem Dan-
mark og Bremen.

Tyende.

1832. 5. Septbr. For. om Skudsmaalsbbgers Ind-

forelse for Tjenestetyender
;

jfr.

S. 647.

1830. 20. Decbr. Gane. Skriv. ang. Tjenestetyendes

Ret til Forsørgelse af Husbon-
den i Sygdoms -Tilfælde.

Tyverie, see Criminalvæsenet.

Umyndige, jevnf. Arv og Skifte.

1832. 17. Juli. Canc. Skriv. ang. Tilsyn med Værge-
^føh^iy-^' --^-f^- maal. sW§&v^
1833. 15. Juni. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om

Udvidelse til Is and af Forord-

ninger fra 1831 (Plak. 26. Juli).

1834. 20. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Portobelaline af

Umyndiges og offentlige Stiftel-

sers Penge og Papirer, som
sendes med Posterne.

Underretter, see Retterne.

UnderviisningSVæsenet, see Dovstumme, Geistligheden,

Skolen og Skolevæsenet, Universitetet.

Universitetet.

1832. 28. Januar. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 7. Febr.)

t

ang. Stipendium ved Universi-

r tetel for chirurgiske Studerende
fra Island.

3. Mai. Kgl. Resol. ang. Understottelse til

Fuldendelse af det polytech-

niske Studium.
— 10. Juli. Kgl. Resol. ang. Understottelse for

Cand. jur. Balduin Einarsson

til at forberede sig til poly-

technisk Examen.
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1832. 8. Septbr. Univ. Dir. Bekjendtg. (kgl. Resol.

31. August) ang. nærmere Be-
stemmelser med Hensyn til

Examen Artium ved Universi-

tetet.

— 10. Novbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Angivelse af

Hebraisk ved anden Examens
r fo rs te Deel.

— 14. Decbr. Kgl. Resol. (Univ. Dir. Skriv. 1 1 Ja-

I nuar 1833) ang. Bemyndigelse
1 for Universitets -Direclionen, at

bevilge islandske Studerende
dobbelt Portion af Communi-
tetet. & J ^

1833. 22. Juni. Gane. Skriv. ang. Tilladelse til at

holde Forelæsninger over det

islandske Sprog.

1834. 18. Novbr. Kgl. Resol. ang. Bevilgelse af Com-
munitets-Stipendium for en Stu-

diosus Chirurgiæ.

1835. 24. Januar. Univ. Dir. Bekjendtg. ang. Formen
for Fattigheds- Attester for de

O Studerende.
— 17. Febr. Univ. Dir. Skriv. ang. Andragende

om Stipendium chirurgicum for

i , en islandsk Studerende.
— 1. Decbr. Univ. Dir. Skriv. ang. Ansbgninger

om Communitets-Stipendium.

1836. 12. Marts. Canc. Skriv, ang Udvidelse til Is-

land af Universitetets Privile-

gium paa Almanakkens Ud-
givelse.-

— 7. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Dimissions-

Bevilling til Universitetet.

— 7. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Dimission af

I
" islandske Studerende til Uni-

* versilelet.

— 7. Juni. Univ. Dir. Skriv. ang. Dimission af

islandske Studerende til Khavns

^ Universitet.

26. August. Skriv, fra Direct, for Fond. ad usus

publ. (kgl. Resol. (). August)

ang. Understøttelse til det na-

turvidenskabelige Studium for

Stud. Jonas Hallgrknsson.

i
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Vaccination, jevnf. Medicinalvæsenet, Politievæsenet.

1832. 1. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Underviisning for

Skolens Disciple i Vaccinering.

1833. 27. August. Canc. Circ. ang. nogle Forandringer
i Ministerialbøgernes Forelse.

1835. 17. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Trykning af Vac-
cinations-Blanqtietter paa Amls-
Repartilionsfondets Bekostning.

1830. 24. Mai. Canc. Circ. ang. Forandring i For-

mularen for Vaccinations - At-

— 21. Juni. Canc. Circ. ang. Indsamling af ægte
Kokopper til Vaccination.

— 2. Juli. Canc. Circ. ang. aarlige Indberet-

ninger om Revaccinationen.
— 29. Septbr. Canc. Skriv. ang. Revaccination og

de derved foranledigede Om-
kostninger.

Veivæsenet.

1832. 12. Mai. Rentek. Skriv. ang. et paatænkt An-
læg af Vei ved Gaarden Laugar-

bakki i Arnæs Syssel.

— 22. Septbr. Canc. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse til Island af nogle

,
Lovbud fra 1829 (PI. 25. Novbr).

— 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaalet om
Udvidelse af nogle i Aaret 1829
udkomne Anordninger til Island

(Plak. 25. Novbr. 1829).

1834. 18. Marts. Kg!. Resol. (Rentek. Skriv. 29. Marts)

ang. aarlig Understottelse for

det islandske saakaldte Fjeld-

vei-Selskab.

1835. 30. Mai. Rentek. Skriv. ang. midlertidig Ved-
bliven af Brotolden ved Jokulsaa.

Vester -Amt ets oeconomiske Fond, see Landbovæsenet.

VestmannQerne.

1832. 1. Juni. Kgl. Resol. ang. Oprettelse af et Di-

strikts - Chirurgikat paa Vest-

mannberne.
— 4. Decbr. Kgl. Resol. ang. Ansættelse af Di-

striktslæge paa Vestmannberne
(S. 119 Anm. 1).



1832. 14. Juli. Canc. Skriv. ang. Ofanleiti Præste-

kalds Rettigheder paa Vest-

mannberne.
1833. 20. April. Rentek. Skriv. ang.. Rrugsjord eller

Byggeplads for Lægen paa Vest-

marino.
— 11. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salg af Jorde-

gods paa Vostmannberne.
1834. 20. April. Rentek. Skriv. ang. Visitationslonnen

af Vestmanno Kirke.

— 27. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Opbud af det

kgl. Jordegods paa Vestmann-
derne.

183(3. 7. Mai. Rentek. Skriv. ang. Lundefaugsten
paa Veslmannoerne.

— 24. Mai. Gane. Skriv. ang. Andragende fra

Præsterne paa Veslmannoerne
om Indlægt af Dæksfartbier.

— 17. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Brugsjord for

Distriklschirurgen paa Vest-

mannoerne.
— 22. Novbr. Gane. Skriv. ang. Opfbrelse af Tomt-

huse paa Vestmannoerne.

Veterinairer, see Landbovæsenet.

Vrag.

1832. 18. Febr. Rentek. Skriv. ang. Salg uden Auc-
tion af den kgl. Andeel af op-

drevne Hvaler.

— 17. Marts. Rentek. Skriv. ang. Overdragelse af

et nedlagt Capels Strandretlig-

heder til Eieren af Jorden.

— 10. Novbr. Rentek. Skriv. ang. Rettigheden til

det paa Klostergodsernes For-

strande opdrevne Vrag.

1833. 15. Januar. Gane. Skriv. ang. den kgl. Kasses

Ret til smaat Vrag paa Island.

— 23. Febr. Rentek. Skriv. ang. Sagefaldskasser-

nes Ret til det mindre Vrag

paa Kirkebæ Klosters Forstrand.

1835. 29. August. Rentek. Skriv. ang. de Tningbre Klo-

sterforben tilhbrende Sbdrifter.

1830. 14. Mai. Gane. Skriv, (til Rentek.) ang. Ud-

kast til en ny Anordning om
Criminalvæsenet paa Island

(S. 745).
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Vægt, see Maal og Vægt.

Ægteskab.

1833. 27. April. Canc. Skriv. ang. en Sognepræsts
Forhold med Hensyn til Ægte-
vielse.

— 24. August. Gane. Skriv. ang. Forseelser ved

en Brudevielse.
— 2. Novbr. Canc. Skriv. ang. Forseelse begaaet

ved en Ægtevielse.

1835. 28. April. Canc. Skriv. ang. et Andragende
fra en Udlænding om Bevilling

til at indgaae Ægteskab uden
Forlovere.

— 16. Juni. Canc. Skriv. ang. Forslag om at ind-

skrænke Fattiges Ægteskaber.










